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QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30
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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001421-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME AGRONEGOCIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MOISES LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

DEBORA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

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

Diligência Negativa sob Id 12404685, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000009-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA 4 RODAS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000009-14.2018.8.11.0007 

AUTOR: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: OFICINA 

4 RODAS EIRELI - ME Vistos. Compulsando os autos, vislumbro que há um 

óbice para a homologação do acordo entabulado entre as partes (ID. 

12253587), pois não consta nos autos, instrumento procuratório da parte 

requerida em favor do advogado Douglas Beckmann Morel Luck, portanto, 

pela sabedoria do art. 104 do CPC, este não pode representar a parte 

demandada em Juízo. Por essa razão: 1) INTIME-SE a parte requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação 

processual, juntando aos autos instrumento procuratório, conferindo os 

devidos poderes ao advogado; 2) Após decorrido tal prazo, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

PROVIDENCIE a Secretaria da Vara o necessário para a intimação da 

requerida acerca do presente despacho. CUMPRA-SE o necessário. Alta 

Floresta-MT, 26 de março de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000108-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000108-81.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA Advogado(s) do 

reclamante: MARIA JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Analisando os autos, vejo que as partes 

entabularam acordo na audiência de conciliação e foi consignado na ata 

que o advogado da parte requerida deverá juntar a carta preposição e o 

substabelecimento da advogada que acompanhou o ato, Dra. Melori Estela 

Favetti. Assim, INTIME-SE a parte requerida, na pessoa do seu advogado 

Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, via DJe, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos a carta de preposição, bem como o 

substabelecimento da advogada que acompanhou o ato (artigo 104, 

“caput”, e §§ 1º e 2º, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem a juntada 

dos documentos, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 26 de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000590-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR DIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000590-63.2017.8.11.0007 

AUTOR: ADMAR DIBA Advogado(s) do reclamante: CRISTHIANE BLASIUS 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Advogado(s) do reclamado: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO Vistos. 

Nos termos do § 2º artigo 1.023 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem 

qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 26 de março de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE OAB - SP182604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000422-27.2018.8.11.0007 

AUTOR: TELEFONICA BRASIL S.A. RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA 

Vistos. Analisando detidamente a inicial, bem como, considerando que se 

trata de procedimento comum, verifico que a parte autora não cumpriu um 

requisito dos previstos no artigo 319, do CPC/2015, deixando de indicar a 

opção quanto à realização, ou não, de audiência de conciliação ou de 

mediação. Sendo assim: 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, indicando a opção quanto a 

realização, ou não, de audiência de conciliação ou de mediação (artigo 

319, inciso VII, do CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial (artigos 

320 e 321 do CPC/2015). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

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

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

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

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 26 de março de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000586-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO PEGORINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000586-89.2018.8.11.0007 

AUTOR: DORVALINO PEGORINI RÉU: BRESSAN, LAMONATTO & 

CIA.LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Analisando 

detidamente a inicial, bem como, considerando que se trata de 

procedimento comum, verifico que a parte autora não cumpriu um requisito 

dos previstos no artigo 319, do CPC/2015, deixando de indicar a opção 

quanto à realização, ou não, de audiência de conciliação ou de mediação. 

Sendo assim: 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) 

dias, EMENDAR a exordial, indicando a opção quanto a realização, ou não, 

de audiência de conciliação ou de mediação (artigo 319, inciso VII, do 

CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do 

CPC/2015). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

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

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

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 15 de março de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001990-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUIZ DA SILVA (AUTOR)

AUREA FERREIRA ZOCCOLI (AUTOR)

CAROLINA FERREIRA ZOCCOLI (AUTOR)

FERNANDO FERREIRA ZOCCOLI (AUTOR)

SILVIA ZOCCOLI NALLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELVAIR TOLENTINO DOS SANTOS (RÉU)

EDILEUZA MAURICIO BORBOREMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001990-15.2017.8.11.0007 

AUTOR: FERNANDO FERREIRA ZOCCOLI, CAROLINA FERREIRA ZOCCOLI, 

AUREA FERREIRA ZOCCOLI, SILVIA ZOCCOLI NALLIN, ELIANE LUIZ DA 

SILVA RÉU: NELVAIR TOLENTINO DOS SANTOS, EDILEUZA MAURICIO 

BORBOREMA Vistos. 1) Tendo em vista que à presente audiência um dos 

réus Nelvair Tolentino dos Santos não foi citado, nem intimado para 

comparecer ao ato, assim, com vistas a possível cerceamento de defesa 

REDESIGNO este ato, para que seja realizada a citação e intimação do 

requerido a comparecer a audiência de justificação para 23 de abril de 

2018, às 14h00min, a ser realizada neste gabinete. Ademais, na busca da 

conciliação, será realizada no próprio ato tentativa de conciliação entre as 

partes. Ressalta-se que aos requeridos, aplicar-se-á o disposto no artigo 

564 do CPC/15. 2) DEFIRO o pedido da parte requerida de juntada de 

procuração, para que junte aos autos no prazo de 05 (cinco) dias. Saem 

os presentes INTIMADOS, inclusive a testemunha Leonardo Luiz Pinheiro, 

da nova data da audiência. 3) EXPEÇA-SE carta precatória a Comarca de 

Nova Monte Verde-MT, com prazo de cumprimento de 05 (cinco) dias, 

tendo em vista a urgência, pois trata-se de pedido cautelar em tutela de 

urgência sem análise desde 27 de julho de 2017, devendo o Oficial (a) de 

Justiça fazer uso da disposição contida no art. 253 do CPC/15, se 

necessário for, para o devido cumprimento da carta, podendo o (s) réu (s) 

ser (em) encontrado (s) no endereço constante na inicial, bem como 

Estrada Bela Manhã quilometro 86, Nova Monte Verde-MT. CUMPRA-SE

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001777-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE SOARES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

ANA CELIA DE JULIO OAB - MT0013227A-B (ADVOGADO)

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BATISTA NEGRI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes para manifestação quanto ao 

Laudo Pericial sob Id 12413725, no prazo de 30 (trinta) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003366-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DO VALE SOUZA (EXEQUENTE)

CAROLINY GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003366-36.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: CLEONICE DO VALE SOUZA EXECUTADO: ELIZEU GOMES 

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

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) INTIME-SE pessoalmente a parte 

executada, para efetuar o pagamento da obrigação alimentar em atraso 

descrita na inicial, bem como as que se vencerem no curso da execução, 

no prazo legal de três (03) dias, comprovar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil 

(artigo 528, §§ 3º e 7°, do CPC). 4) Após decorrido o prazo de que trata o 

item anterior, com ou sem pagamento, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA à 

parte exequente para manifestação, no prazo de quinze (15) dias. 5) 

Após cumpridos os itens anteriores, ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público. 6) PROVIDENCIE a Secretaria de Vara o cadastramento da menor 

junto ao Sistema PJe, no polo ativo, também na qualidade de autora. 7) 

PROVIDENCIE, também, o necessário para publicação da presente decisão 

no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), observado os critérios de publicação 

para as ações que tramitam em segredo de justiça. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Alta Floresta-MT, 11 de dezembro de 2017. JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143430 Nr: 4847-85.2016.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzi Rosa Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Venek de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de todos quantos o presente 

EDITAL vier ou dele tiver conhecimento e a quem possa interessar

Nome e cargo do digitador:Elizabete Timotio dos Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

ELZI ROSA CARVALHO propôs Ação de Interdição c/c Pedido de Liminar 

em face de seu marido, ANTONIO VENEK DE SOUZA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que o interditando é 

portador (CID I69.4 ) sequela de acidente vascular cerebral onde 

encontra-se acamado, e que tal deficiência é absoluta e pertinente e que 

não possui condições de praticar sozinho, os atos da vida civil.

 Alega que em virtude da patologia, o interditando apresenta prejuízos em 

seu funcionamento global, afetando as funções cognitivas, notadamente 

funções básicas diárias, o que lhe impede de socializar-se e gerir os atos 

de sua vida . Alega ainda, que o requerido recebe benefício junto ao INSS 

(auxílio-doença), e, cada dia fica mais difícil de realizar o recebimento do 

beneficio dado à impossibilidade de locomoção, pois, encontra-se 

acamado.

Requer a concessão de liminar “inaudita altera pars”, nomeando a autora 

como curadora provisória do interditando, mediante expedição de termo 

competente, para representá-la junto ao INSS, bem como, nos atos da vida 

civil. Ao final, requer a procedência da ação, com a nomeação da autora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 7 de 924



como curadora definitiva.

Vieram com a inicial os documentos de fls. 07/18.

À fl.21 foi dispensada a entrevista com o Requerido, eis que não é 

possível sua locomoção, conforme comprovado nos autos à fl. 07.

Às fl. 22 foi nomeado médico perito para realização de perícia, bem como, 

foi designada audiência para a oitiva da autora.

 A perícia não foi realizada, tendo em vista o teor da certidão de fl. 34.

Realiza a audiência à fl. 27, com a presença da parte Autora e informante, 

foi constatado pelos depoimentos que o curatelado é portador de 

necessidades especiais, que afetam suas funções cognitivas e o 

impedem de gerir os atos da vida civil, bem como foi expedido o termo de 

compromisso em favor da Autora.

Determinou-se a juntada do laudo pericial, conforme determinado à fl.22.

Expedido o mandado de intimação ao médico perito, este restou infrutífera 

conforme certidão do Oficial de Justiça à fl. 34.

É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Procede a pretensão inicial, no sentido de se decretar a interdição do 

requerido, senão vejamos.

A incapacidade do curatelado restou devidamente demonstrada com o 

depoimento da autora e informante na audiência realizada, na qual foi 

aportado aos autos à fl.31 e foto juntada aos autos de fl.07 onde 

demonstra que o requerido é portador de necessidades especiais, que 

afetam suas funções cognitivas, bem como, por meio do laudo médico 

acostado aos autos (fl. 18).

Tendo em vista, a certidão do Sr. Oficial de Justiça à fl. 34, REVOGO a 

determinação de realização da perícia, eis que foi comprovado nos autos 

que o requerido se encontra acamado e impossibilitado de exercer os atos 

da vida civil, dependendo integralmente dos cuidados da requerente.

Dessa forma, constatou-se que o curatelado não tem o discernimento 

necessário para os atos da vida civil, necessitando, para tanto, de pessoa 

devidamente habilitada.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 755 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito, 

para decretar a interdição de ANTONIO VENEK DE SOUZA nomeando-lhe 

como curadora sua esposa, ELZI ROSA CARVALHO.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder a 

inscrição da interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 6.015/73.

Outrossim, seja publicada a presente sentença, nos termos do §3º do 

artigo 755 do atual Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais, sendo incabível a condenação 

em verba honorária.

Após o trânsito em julgado e, providenciada a devida inscrição no registro 

civil, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001911-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIANA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001911-36.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BEATRIZ VIANA XAVIER Advogado(s) do reclamante: 

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Como a médica nomeada 

escusou o encargo (manifestação retro), nos termos da Resolução nº 

305/2014 do CJF, NOMEIO perito judicial o (a) Dr. (a) PAMELA LUSTOSA 

REI, FIXANDO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a 

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

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

suficiente para que proceda à dos interessados, INTIMAÇÃO devendo 

Cumprir o encargo independente de compromisso, nos termos do artigo 

466 do CPC/15, mantenho inalteradas as demais determinações anteriores. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 26 de março de 

2018. TIBERIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000752-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000752-24.2018.8.11.0007, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. AUTOR: JOSUE GOMES 

DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. RECEBO a inicial em todos seus termos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência/revisional de débito cumulada com danos 

morais com pedido de liminar movida por Josue Gomes da Silva em face de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando obter a 

revisão da leitura de consumo e do valor cobrado na fatura de energia do 

mês de janeiro/2018 (R$ 578,83), uma vez que considera grande a 

oscilação da fatura. Requereu, ainda, que seja evitado o corte no 

fornecimento do serviço até o deslinde da questão, em sede de tutela de 

urgência. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Sem delongas, quanto ao 

pedido de tutela de urgência, cabe enfrentar, inicialmente, seu primeiro 

requisito, qual seja, a “probabilidade do direito”, o qual repousa na 

plausibilidade do direito alegado. No ponto, trata-se de reclamação com 

pedido liminar de impedimento de corte do abastecimento de energia, já 

que este poderá ser efetuado ante ao não pagamento da conta que a 

requerente entende desproporcional. Inicialmente, cabe ressaltar que as 

contas anteriores juntadas aos autos realmente apontam valor muito 

inferior ao cobrado no mês impugnado, demonstrando, ao menos 

sumariamente, a verossimilhança das alegações iniciais. Por mais que a 

jurisprudência dominante permita o corte no fornecimento de energia e/ou 

quaisquer outros serviços essenciais, considerando que a reclamante não 

se nega a pagar, assim como, a mesma jurisprudência pátria não admite o 

corte no fornecimento de energia como forma forçada ao pagamento do 

débito, sem utilização dos meios legais para cobrança é que, encontra-se 

está demonstrada a probabilidade do direito, entendo que o corte nessa 

fase mostra-se irregular . Já o segundo requisito, o perigo de dano ou o 

resultado útil do processo, este se constitui nas dificuldades que terá a 

requerente caso tenha que esperar o resultado favorável final da 

demanda, considerando que o fornecimento de energia é de suma 

importância para a própria vida com dignidade de qualquer cidadão e pelo 

fato de a autora e sua família poderem ser privadas injustamente de 

serviço essencial. Sobre a questão, o seguinte julgado: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE 

EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO 

ART. 42 DO CDC – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA 

DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao 

mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão 

de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios 

ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 

42 do CDC. Precedentes do STJ. Provado que a empresa fornecedora de 

energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição 

de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender 

indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo 

prejuízo sofrido em virtude do evento danoso. A indenização por dano 

moral deve ser fixada levando-se em consideração o caráter 

compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a 

sociedade, bem como as condições econômicas das partes. (Ap 

114239/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 
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DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)”. 

Sendo assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela 

provisória de urgência, não resta alternativa senão proibir o corte no 

abastecimento de energia enquanto perdurar a discussão destes autos. 

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do CPC/2015: 1) CONCEDO 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA postulada, pelo que DETERMINO 

que à requerida SE ABSTENHA de SUSPENDER/INTERROMPER o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da requerente 

(UC 6/760270-9), referente às faturas do mês de janeiro/2018, no valor de 

R$ 578,83 (quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), 

até ulterior deliberação deste Juízo, ou, decisão final da presente causa, 

sob pena de MULTA DIÁRIA que FIXO em R$ 200,00 (duzentos reais). 2) 

INTIME-SE a parte ré para cumprimento da presente decisão. 3) 

Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO 

audiência de conciliação/mediação para o dia 30 de maio de 2018, às 

13h00min e será realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 4) CITE-SE a 

parte ré para comparecer à audiência supra designada, devidamente 

acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, 

art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer 

com antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, 

art. 334). 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

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

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

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o 

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 4.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 4.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 5) 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 

art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 

designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 5.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 6) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 7) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 8) Por fim, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 9) 

CIÊNCIA à Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, 26 de março de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000363-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. G. (AUTOR)

I. R. D. S. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. V. (RÉU)

E. D. S. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA e REQUERIDA, nas pessoas dos seus Procuradores, para 

manifestação, no prazo de 15(quinze) dias, acerca dos laudos 

periciais/DNA aportados nos autos, conforme Id 12413763 e Id 12413718.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000679-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS FERNANDES DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS GRATUITO Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito Janaína Rebucci Dezanetti Dados do Processo: 

Processo: 1000679-52.2018.8.11.0007 ; Valor causa: R$ 10.000,00 ; Tipo: 

Cível; Espécie: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA] ; AUTOR: ADONIAS FERNANDES 

DE SOUZA RÉU: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 

do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

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

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. Resumo da Inicial: Aduz o autor que é legítimo possuidor 

do imóvel urbano denominado "Lote urbano n.º 14, quadra R - 17 , 

Loteamento Embrião Urbano Carlinda", e que este imóvel permanece 

registrado no nome da ré, no entanto, que exerce a posse sobre o imóvel 

desde 1991, de forma ininterrupta e sem oposição, estabelecendo sua 

moradia habitual. Assim, requer a declaração de domínio sobre o imóvel, 

com a devida modificação no Cartório de Registro de Imóveis. DESCRIÇÃO 

DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote urbano n.º 14, quadra R - 17 , 

Loteamento Embrião Urbano Carlinda/MT. Despacho/Decisão: Vistos. 1) 

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 2) Tendo em vista 

a possibilidade de existência de direito indisponível para o caso em tela 

(terras públicas), DEIXO de designar, por hora, a audiência de conciliação 

ou mediação prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 3) 

CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para responder aos termos 

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

prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC. 4) CITEM-SE 

pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do 

CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, caso 

não tenham sido indicados e, por edital, com prazo de 30 dias, os 

eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal. 5) DEIXO de determinar a notificação do 

credor averbado na matrícula (ID 11556218), para figurar como assistente 

do réu nos presentes autos, conforme pleiteado pelo autor, tendo em vista 

o recebimento por este Juízo de ofício remetido pelo Juízo da massa 

falida/requerida (Processo nº 0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível 

da Comarca de Mogi das Cruzes/SP), informando que esta não possui 

interesse no imóvel em questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório 

de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não 
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era mais propriedade da requerida desde 1980/1990 e que constou 

equivocadamente na arrecadação, determinando, inclusive, o referido 

Juízo, a expedição de carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis 

para cancelamento da arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo 

assim, não vislumbra esta Magistrada, interesse jurídico a justificar a 

notificação pleiteada. 6) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 

6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse 

na causa, os representantes da União, Estado e Município. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 16 de março 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. Alta Floresta/MT, 26 

de março de 2018. CAROLINE EVELYN DAN LOPES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DA 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000632-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA TEREZINHA TEZA CANARIN (AUTOR)

SERGIO REINALDI CANARIN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS GRATUITO Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Dados do Processo: 

Processo: 1000632-78.2018.8.11.0007 ; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA] ; AUTOR: SERGIO 

REINALDI CANARIN, ANTONIA TEREZINHA TEZA CANARIN RÉU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

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

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores que são legítimos 

possuidores do imóvel urbano denominado Lote 04, Quadra R-2, situado 

no Embrião Urbano de Carlinda, e que este imóvel permanece registrado 

no nome da ré, no entanto, que a área vem sendo transferida sem a 

devida regularização desde o ano de 1985, apenas por meio de contratos 

de compra e venda. Por fim, assevera que exerce a posse sobre o imóvel 

desde o ano de 2001, de forma ininterrupta e sem oposição, 

estabelecendo sua moradia habitual, e requerem a declaração de domínio 

sobre o imóvel, com a devida modificação no Cartório de Registro de 

Imóveis. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote 04 , Quadra R- 2, 

situado no Embrião Urbano de Carlinda/MT. Despacho/Decisão: Vistos. 1) 

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 2) Tendo em vista 

a possibilidade de existência de direito indisponível para o caso em tela 

(terras públicas), DEIXO de designar, por hora, a audiência de conciliação 

ou mediação prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 3) 

CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para responder aos termos 

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

prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC. 4) CITEM-SE 

pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do 

CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, e, por 

edital, com prazo de 30 dias, os eventuais interessados, nos termos do 

artigo 259, I, do CPC, para contestarem no prazo legal. 5) DEIXO de 

determinar a notificação do credor averbado na matrícula (ID 12195364), 

para figurar como assistente do réu nos presentes autos, conforme 

pleiteado pelo autor, tendo em vista o recebimento por este Juízo de ofício 

remetido pelo Juízo da massa falida/requerida (Processo nº 

0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das 

Cruzes/SP), informando que esta não possui interesse no imóvel em 

questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório de Registro de Imóveis 

de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não era mais propriedade da 

requerida desde 1980/1990 e que constou equivocadamente na 

arrecadação, determinando, inclusive, o referido Juízo, a expedição de 

carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento da 

arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo assim, não vislumbra esta 

Magistrada, interesse jurídico a justificar a notificação pleiteada. 6) Em 

analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), 

INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os representantes da 

União, Estado e Município. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 15 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2018. 

CAROLINE EVELYN DAN LOPES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA 3ª 

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

35123600

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000363-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. G. (AUTOR)

I. R. D. S. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. V. (RÉU)

E. D. S. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

15(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada no Id 12252311.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003316-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA EVA MACHADO DA SILVA (AUTOR)

MANOEL LOURENCO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS GRATUITO Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito Janaína Rebucci Dezanetti Dados do Processo: 

Processo: 1003316-10.2017.8.11.0007 ; Valor causa: R$ 5.000,00 ; Tipo: 

Cível; Espécie: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA] ; AUTOR: BENEDITA EVA 

MACHADO DA SILVA, MANOEL LOURENCO DA SILVA FILHO RÉU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

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

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores que são legítimos 

possuidores do imóvel urbano denominado Lote urbano nº. 03, Quadra 

RC-3, Loteamento Chácaras Carlinda 3, situado no núcleo urbano de 

Carlinda/MT, e que este imóvel permanece registrado no nome da ré, no 

entanto, que a área vem sendo transferida sem a devida regularização 

desde o ano de 1993, apenas por meio de contratos de compra e venda. 

Por fim, assevera que exerce a posse sobre o imóvel desde 1994, de 

forma ininterrupta e sem oposição, estabelecendo sua moradia habitual, e 

requer a declaração de domínio sobre o imóvel, com a devida modificação 

no Cartório de Registro de Imóveis. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 
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USUCAPIENDO: Lote urbano nº. 03, Quadra RC-3, Loteamento Chácaras 

Carlinda 3, situado no núcleo urbano de Carlinda/MT. Despacho/Decisão: 

Vistos. Recebo a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da 

Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. Tendo em vista a possibilidade de 

existência de direito indisponível para o caso em tela (terras públicas), 

deixo de designar, por hora, a audiência de conciliação ou mediação 

prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. CITE-SE o réu, 

devendo constar que o prazo para responder aos termos da presente 

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

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos previstos no art. 344, do CPC. CITEM-SE pessoalmente os 

confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão 

ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, e, por edital, com prazo de 

30 dias, os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, 

para contestarem no prazo legal. Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da 

Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem 

interesse na causa, os representantes da União, Estado e Município. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 05 de 

Dezembro de 2017 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2018. CAROLINE EVELYN DAN LOPES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Ato Ordinatório Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003267-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

15(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada no Id 12083890.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134347 Nr: 7489-65.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildefonso Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Mato Grosso - OAB:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125309 Nr: 2561-71.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elislaine Leila Lopes

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113259 Nr: 1805-96.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlexon Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Mano da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 117243 Nr: 5348-10.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Fernandes Ferreira, Carlos Quintino 

Ferreira

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo o comprovante do recolhimento ser 

juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112102 Nr: 635-89.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Donisete Baldin de Oliveira

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

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

OAB:10.494-MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, Vinicius 

Botéquio - OAB:23.354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91658 Nr: 467-92.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Shiniti Shimada - 

OAB:13343/MS, Denner B. Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB-MT 

6.835, Isabelle Barros Ossuna - OAB:14545/MS, Paulo Roberto 

Canhete Diniz - OAB:11235/MT

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

OAB:8930/MT, Procurador do Município de Alta Floresta-MT - OAB:
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 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141350 Nr: 3719-30.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassio Gabus Lelis de Oliveira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

15/05/2018, às 10h30min, que será realizada no PSF do Setor B.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131797 Nr: 6113-44.2015.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPAM, RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJMF

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115334 Nr: 3671-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Sérgio Bertin, ISABEL APARECIDA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 49-92.1990.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdM, WRC, ER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN MARTINS DA SILVA - 

OAB:9166-N/MT, Fabiano Penalva Verdolin - OAB:11066, Mauricio 

Nogueira Júnior - OAB:MT 5169, Sálua Gazali - OAB:6.278/MT, 

Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a procuradora da herdeira Aline Moraes Cheli, dos 

termos da decisão de fl.1315, abaixo transcrita:

Vistos.

 Homologo os cálculos de atualização dos débitos de fls. 1.238 e 1.239, os 

quais se encontram em procedimento de cumprimento de sentença, 

relativos aos herdeiros Aline Moraes Cheli e Guilhermo da Costa Chelli.

Com efeito, houve a devida atualização dos valores sob execução, 

considerando-se os quinhões hereditários atribuídos no Termo de Partilha 

de fls. 940/946, devidamente Homologado às fls. 967/968.

Ademais, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e correção 

monetária encontra-se correto, tendo em vista a data da constituição dos 

títulos judiciais sob execução (26/08/2005).

Doutro lado, indefiro o pedido de fls. 1.262/1.263, para a dedução do valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), quanto à cota-parte da herdeira Aline 

Moraes Cheli, eis que não houve a comprovação do pagamento desta 

verba.

Ainda, DEFIRO o pedido de liberação do valor incontroverso depositado à 

fl. 1.202 em favor de Guilhermo da Costa Chelli, conforme dados bancários 

de fl. 1.215.

Por sua vez, DEFIRO os pedidos ministeriais de fl. 1.313 e determino a 

intimação de todos os herdeiros para se manifestarem acerca do pedido 

de retificação da partilha de (fls. 1.009/1.011), do teor do termo de 

audiência de fls. 1.068/1.069 e Alvará Judicial expedido à fl. 1.108 e do 

pedido de fls. 1.262/1.263 (Alvará para a venda de todos os terrenos que 

integram o Hotel Coroados), no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que seu 

silencia importará em anuência tácita a estes pedidos.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação e conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o pertinente Alvará Judicial para 

liberação do valor sob depósito judicial, conforme acima determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 12242 Nr: 900-48.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 23.335,34, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 107 - atualizado até 04/01/2018, para o 

cumprimento da sentença, nos termos da decisão a seguir transcrita: 

Vistos.

1) CUMPRA-SE a Secretaria de Vara o determinado no item “3”, da decisão 

de fl. 104.

2) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 105 e 107. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, bem como seja certificado a existência de 

custas pendentes.

 3) Após, INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

 4) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110698 Nr: 6287-24.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, Edesio José Segala - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

via sistema RENAJUD restou infrutífera, conforme decisão proferida às fls. 

88 e extrato de consulta de fl. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120462 Nr: 7854-56.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Fernandes Ferreira

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

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110842 Nr: 6436-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleia Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leni Enokawa

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

OAB:8054/MT, Higor Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT, Samara 

Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAVAN DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:17931/E, Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113987 Nr: 2453-76.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Colodel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caterpillar Financial S/A - Crédito 

Financiamento e Investimento

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

OAB:8.148/MT, ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - 

OAB:124436 SP, RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - OAB:199104 SP

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64995 Nr: 4467-09.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maridilva Oliveira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdade de Selvíria - MS, Instituto de Ensino 

Superior de São Paulo -IESSP, Valdinei Leonardo dos Santos

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

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

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, nos termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119611 Nr: 7218-90.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Passaro - 

OAB:155.121/SP, Cintia Viegas de Almeida Caffaro Gonçalves - 

OAB:36766/GO

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

executada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do 

deferimento do pedido de desarquivamento de fl. 53, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38855 Nr: 4076-93.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. L. da Silva Comércio - ME, Miguel Angelo 

Blaskievicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397/MT, Clodoaldo José Ferreira - OAB:MT 6.290, Tatiana 

Ribeiro Soares - OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte requerente, 

por meio dos seus advogados, para que manifeste acerca do extrato 

negativo de consulta ao sistema infojud de fl. 61, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111360 Nr: 6998-29.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivanda Maria da Silva Faria

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

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

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

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

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

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

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

OAB:18.441, João Manoel Antonio London da Silva - OAB:16.101-E, 
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Julia Fernanda Santos de Carvalho - OAB:16.153-E, Luiz Henrique 

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

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

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

Willian Hideki Yamamura - OAB:17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista que fora 

encontrado apenas valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, 

existente em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34954 Nr: 638-59.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 9ª 

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADES BITENCURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hevelyn de Souza Martins 

Lopes - OAB:11883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da manifestação do curador especial de fls. 114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107522 Nr: 2900-98.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista que fora 

encontrado apenas valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, 

existente em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107763 Nr: 3164-18.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPM, NdFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBP

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134174 Nr: 7394-35.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.D.C. Oliveira de Moraes - ME, Ellen Donaria 

Carlos Oliveira de Moraes

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

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

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, nos termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1981 Nr: 22-31.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rojam Petróleos Ltda, Odair Aparecido da 

Costa, Sergio Roberto de Carvalho, Leila Pompeu de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - OAB:MT 

5447, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Wanderley Albieri - 

OAB:5025A, VALESCA GONÇALVES ALBIERI - OAB:8287

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

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

parte Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória de citação dos requeridos, a ser distribuída no juízo 

competente, bem como comprovar nesta ação a sua distribuição no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162795 Nr: 454-49.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Pimenta, Joana Daicle Muniz, José 

Vicentino da Silva

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo o comprovante do recolhimento ser 

juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56037 Nr: 633-32.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Café Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda, 

José Pupim Filho, José Alexandre Pupim, José Pupim de Caires

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46219 Nr: 5738-58.2006.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Fredolino Francisco Reckziegel

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60844 Nr: 439-95.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosado Marçal

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

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

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

da Silva Borges - OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129165 Nr: 4687-94.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erli Hubner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte requerente, 

por meio dos seus advogados, para que manifeste acerca do extrato 

negativo de consulta ao sistema infojud de fl. 64, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102173 Nr: 3661-66.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Botelho de Souza, MEBD, AD, Ana Lúcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Didoni - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, JULIANO DOS SANTOS CEZAR - OAB:14428, Juliano 

Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar 

- OAB:16.239-O, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado subscritor de fl. 

90, Sandro Nasser Sicuto - OAB/MT 5126-A, para que cumpra conforme 

determinado à fl. 91, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos 

procuração outorgada pela herdeira Anelise Didone.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98941 Nr: 375-80.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K de Camargo Comércio, KARINE DE 

CAMARGO, Edson Jorge de Camargo

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do desarquivamento 

deferido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141898 Nr: 4000-83.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valterli Moreira Alves

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

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

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, nos termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121042 Nr: 8273-76.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Renilda Leal dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte autora do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl. 58, para manifestação no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111321 Nr: 6953-25.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo de Almeida Jardim

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

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

OAB:12644/MT

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

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

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 14.335,90, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 180/181 - atualizado até 14/02/2018, para 

o cumprimento da sentença, conforme decisão de fl. 182, publicada em 

15/03/2018 (DJE 10217).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94883 Nr: 3178-70.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroquima Produtos Agropecuários Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson Arantes do Prado, Ideny Rodrigues 

Arantes, Valdison Arantes do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Esteves do Nascimento - 

OAB:6309/GO, Chiang de Gomes - OAB:GO/2.822, Danilo Auad de 

Gomes - OAB:GO/17.403, Frederico Augusto Auad de Gomes - 

OAB:14680/GO, Luciane Morais Jorge - OAB:GO/15.093, Rita 

Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

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

OAB:14735-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA LUIZA 

BORGES SANTOS, para devolução dos autos nº 3178-70.2011.811.0007, 

Protocolo 94883, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2229 Nr: 1723-90.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Maranho de Castro

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

 Postergo a análise do pleito de fls. 112/114, tendo em vista que consta 

pendente de análise o petitório de fl. 92.

Dessa forma, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar seu interesse quanto à realização de audiência de conciliação.

 Após, façam os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116313 Nr: 4551-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Adriana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pleito de fl. 99, manifeste-se o exequente acerca do 

bem apontado à fl. 97, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 144170 Nr: 5284-29.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vermonde Ribeiro da Silva

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

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

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do atual Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 

mérito.Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), com fulcro no artigo 85, §8º do NCPC, ficando SUSPENSA a 

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

do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. INTIME-SE o autor, através de seu 

patrono e, em seguida o requerido.Após o trânsito em julgado da presente 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111512 Nr: 7198-36.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nasser Auada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomêsticos Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Scatambuli Sicuto - 

OAB:16.343-O/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes às fls.81/84, vez quecompuseram 

amigavelmente e, SUSPENDO o presente feito até o decurso do prazo para 

o integral cumprimento do débito.

AGUARDE-SE o prazo solicitado pelas partes. Após, INTIME-SE a parte 

exequente para, em 05 (cinco) dias úteis, informar se a parte executada 

cumpriu o acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137075 Nr: 1435-49.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição dos Santos da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT, Kauê Meli Arisi - OAB:21.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução de mérito para 

INDEFERIR o pedido de aposentadoria por invalidez e DEFERIR a 

requerente apenas o benefício do auxílio-doença, pelo período de 12 

(doze) meses, devido desde a data do ajuizamento da ação em 

18.03.2016, eis que a Autarquia Previdenciária não pode ser penalizada 

com a mora da parte autora em ingressar com a demanda após ter seu 

benefício cessado em 10/09/2009. Dessa forma, DETERMINO seja a 

Autora submetida a programa de reabilitação profissional, junto ao INSS, 

sob pena de cessão do benefício ora concedido, bem se submeta a 

tratamento médico e fisioterapêutico, indicados no laudo pericial. Ante o 

reconhecimento do mérito dos pedidos, CONFIRMO a tutela de 

urgência.Inadmissível a condenação da parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, 

I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Em razão do princípio da sucumbência, 

Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença), 

observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do STJ, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC.Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 

periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos e reais); fixados às fls.20/21,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62720 Nr: 2322-77.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Altino de Miranda

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, informando que o Recurso de 

Agravo de Instrumento n. 50749-31.2015.4.01.0000 interposto pela parte 

requerida encontra-se sobrestado cf. extrato em anexo, permaneçam os 

autos em Cartório até o respectivo julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63725 Nr: 2899-55.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Alves de Sousa

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não fora concedido efeito suspensivo ao Recurso de 

Agravo de Instrumento interposto, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 20 (vinte) dias dê cumprimento à decisão de fl.133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63340 Nr: 2710-77.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Marcelino dos Santos

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o feito em Cartório até o julgamento do Recurso de Agravo de 

Instrumento interposto nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 29186 Nr: 859-76.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 tVistos etc.

HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as partes às fls. 99/102, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, determino a 

expedição de Alvará Judicial de valores constritos nos presentes autos, à 

fl. 148, em favor do Autor/exequente.

Pagamento de honorários advocatícios já pactuados entre as partes, pelo 

que, condeno o executado ao pagamento de custas processuais fixadas 

sobre o valor da causa.

Intimem-se.

Cumpra-se

Após a expedição de Alvará Judicial ou certificada a inexistência de 

valores vinculados aos presentes autos, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46498 Nr: 5653-72.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Ribeiro da Silva - 

OAB:133/RO, Marco Antônio Sophia Dorado - OAB:20343/MT

 Vistos etc.

HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as partes às fls. 99/102, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, determino a 

expedição de Alvará Judicial de valores constritos nos presentes autos, 

às fls. 91/92, em favor do causídico do Autor/exequente, conforme dados 

bancários de fl. 94.

Pagamento de honorários advocatícios já pactuados entre as partes, pelo 

que, condeno o executado ao pagamento de custas processuais fixadas 

sobre o valor da causa.

Intimem-se.

Cumpra-se

Após a expedição de Alvará Judicial ou certificada a inexistência de 

valores vinculados aos presentes autos, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2213 Nr: 4149-36.2003.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Henrique da Silva Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antonio Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Irineu Ribeiro da Silva - 

OAB:133/RO

 Vistos etc.

HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as partes às fls.443/445, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, determino a 

expedição de Alvará Judicial de eventuais valores constritos nos 

presentes autos em favor do Autor/exequente, conforme dados bancários 

de fl. 444.

Pagamento de honorários advocatícios já pactuados entre as partes, pelo 

que, condeno o executado ao pagamento de custas processuais fixadas 

sobre o valor da causa.

Intimem-se.

Cumpra-se

Após a expedição de Alvará Judicial ou certificada a inexistência de 

valores vinculados aos presentes autos, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140853 Nr: 3413-61.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mevaldo Francisco de Andrade

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A

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

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

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

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

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

trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.Determino a expedição 

de Alvará Judicial, em favor da parte requerida, quanto aos honorários 

periciais (fl. 53).Intime-se.Certificado o trânsito em julgado e expedido o 

Alvará Judicial, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 17 de 924



Processo Número: 1000161-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA 81318626153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000161-62.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA 

81318626153 REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. Compete à Justiça Federal o 

julgamento das demandas em que for parte a União, entidade autárquica 

ou empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, ex vi do art. 109, I da Constituição Federal. Figurando empresa 

pública federal no polo passivo da presente ação, é da Justiça Federal a 

competência para conhecer e julgar a lide. Precedente do STJ (STJ - CC: 

122253 AL 2012/0083837-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 25/09/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/10/2013). Deste modo, impõe reconhecer a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais para julgar a lide. Sucede, segundo determina o artigo 

51, III da Lei 9.099/95, que o reconhecimento da incompetência dos 

Juizados Especiais não autoriza o declínio para o órgão competente, mas, 

sim, a extinção do processo sem julgamento de mérito, ressalvada a 

hipótese de interposição de nova demanda perante o Juízo competente. 

Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) para julgar ação envolvendo a 

Caixa Econômica Federal-CEF e JULGO O PROCESSO EXTINTO sem 

resolução do mérito, segundo determina o artigo 51, III da Lei 9.099/95. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga. Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003077-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003077-06.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARISETE TEIXEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Incompetência em 

razão da necessidade de produção de prova técnica: A preliminar de 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. II - Mérito Narra 

a parte autora que é consumidora da reclamada na Unidade Consumidora 

de n.º 6/505852-4 e que no dia 20/10/2017 ao retornar do trabalho 

deparou-se com a sua residência sem energia. Soube por vizinhos que 

havia ocorrido uma vistoria feita por funcionários da reclamada. Afirma 

que ao entrar em contato com a reclamada fora informada que em 48 

horas o problema seria resolvido. Passados tal prazo com a persistência 

do problema entrou em contato novamente quando fora informada pela 

empresa que em seu sistema não havia nenhuma informação de corte 

para a unidade consumidora da autora. Em sua defesa limitou a empresa 

rá em argumentar que não houve falhas na prestação de seu serviço, uma 

vez que não consta na ficha cadastral da unidade consumidora nenhuma 

informação de suspensão e que a autora teria feito apenas meras 

alegações. Em impugnação a reclamante trouxe aos autos vídeos de 

reportagem veiculada em tv local demonstrando a falta de energia na 

residência e os percalços pelo qual a família vinha passando. Por se tratar 

de relação de consumo, deveria a requerida ter produzido prova no 

sentido de corroborar as alegações expendidas na peça de defesa. No 

presente caso, em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos 

documentos trazidos aos autos pode se concluir que a reclamante entrou 

em contato por diversas vezes com a reclamada a fim de repara o 

problema e, ainda, que mesmo sendo de propriedade da reclamada o 

material proveniente dos protocolos juntados, esta nada trouxe aos autos. 

A responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é embasada na teoria do 

risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a 

exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, responde 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

da comprovação de culpa. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC e a reclamada não 

comprovou fato extintivo ou modificativo do direito do reclamante, art. 373, 

inciso II do NCPC. Nas relações de consumo, por expressa disposição 

legal (artigo 22 do CDC), os prestadores de serviço têm o dever de 

executá-los com qualidade e de forma eficiente, sendo que a atuação fora 

destas condições caracteriza ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na 

prestação do serviço pela parte ré. Inegável a necessidade do pagamento 

de indenização pelo dano moral sofrido pelo reclamante advindo dos 

dissabores e prejuízos sofridos. Em casos como este, o dano moral se dá 

in re ipsa, ou seja, independentemente da comprovação do efetivo 

prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência de fato capaz de gerar 

a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do autor. Estando 

demonstrados os atos indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre 

ambos, a parte autora prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em 

se tratando de danos morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, 

firmou-se entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que 

este valor ficará sempre a cargo do prudente arbítrio do julgador. Por fim 

fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em 

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

Processo Civil para: a) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

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

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

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

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

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003077-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003077-06.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARISETE TEIXEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Incompetência em 

razão da necessidade de produção de prova técnica: A preliminar de 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. II - Mérito Narra 

a parte autora que é consumidora da reclamada na Unidade Consumidora 

de n.º 6/505852-4 e que no dia 20/10/2017 ao retornar do trabalho 

deparou-se com a sua residência sem energia. Soube por vizinhos que 

havia ocorrido uma vistoria feita por funcionários da reclamada. Afirma 

que ao entrar em contato com a reclamada fora informada que em 48 

horas o problema seria resolvido. Passados tal prazo com a persistência 

do problema entrou em contato novamente quando fora informada pela 

empresa que em seu sistema não havia nenhuma informação de corte 

para a unidade consumidora da autora. Em sua defesa limitou a empresa 

rá em argumentar que não houve falhas na prestação de seu serviço, uma 

vez que não consta na ficha cadastral da unidade consumidora nenhuma 

informação de suspensão e que a autora teria feito apenas meras 

alegações. Em impugnação a reclamante trouxe aos autos vídeos de 

reportagem veiculada em tv local demonstrando a falta de energia na 

residência e os percalços pelo qual a família vinha passando. Por se tratar 

de relação de consumo, deveria a requerida ter produzido prova no 

sentido de corroborar as alegações expendidas na peça de defesa. No 

presente caso, em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos 

documentos trazidos aos autos pode se concluir que a reclamante entrou 

em contato por diversas vezes com a reclamada a fim de repara o 

problema e, ainda, que mesmo sendo de propriedade da reclamada o 

material proveniente dos protocolos juntados, esta nada trouxe aos autos. 

A responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é embasada na teoria do 

risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a 

exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, responde 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

da comprovação de culpa. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC e a reclamada não 

comprovou fato extintivo ou modificativo do direito do reclamante, art. 373, 

inciso II do NCPC. Nas relações de consumo, por expressa disposição 

legal (artigo 22 do CDC), os prestadores de serviço têm o dever de 

executá-los com qualidade e de forma eficiente, sendo que a atuação fora 

destas condições caracteriza ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na 

prestação do serviço pela parte ré. Inegável a necessidade do pagamento 

de indenização pelo dano moral sofrido pelo reclamante advindo dos 

dissabores e prejuízos sofridos. Em casos como este, o dano moral se dá 

in re ipsa, ou seja, independentemente da comprovação do efetivo 

prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência de fato capaz de gerar 

a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do autor. Estando 

demonstrados os atos indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre 

ambos, a parte autora prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em 

se tratando de danos morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, 

firmou-se entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que 

este valor ficará sempre a cargo do prudente arbítrio do julgador. Por fim 

fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em 

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

Processo Civil para: a) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

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

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

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

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

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUMAR MOTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

maio de 2018, às 13:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO ALTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001748-56.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADELINO ALTINI REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Inicialmente, registro que, cessada a causa geradora do 

impedimento desta Magistrada, passo a julgar o presente feito. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminares a) Ilegitimidade Passiva Alega a reclamada 

em preliminar sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não realiza 

negativação e nem comercializa cartão de crédito. Sem razão a alegação 

da reclamada, uma vez que a negativação discutida fora realizada em 

função de compra realizada na loja da primeira reclamada em cadastro 

oferecido por esta. II – Mérito No mérito afirma o autor ter tido seu nome 

incluído em cadastro de inadimplentes em 19/06/2017 no valor de R$ 85,27 

(oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) em razão de débito, que 

fora quitado (ID: 8326904). Esclarece ainda que tal débito se refere a 

parcelamento efetuado em crediário oferecido pela primeira reclamada em 

compra de aparelho celular. As reclamadas apresentaram defesas 

alegando que agiram no exercício regular do direito de credoras uma vez 

que não constava em seu sistema a quitação do débito. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos autos qualquer prova 

que refutasse as alegações e provas trazidas pela reclamante. Já o autor 

comprova que houve a inscrição do seu nome no cadastro de 

inadimplentes três meses após a efetivação do pagamento da parcela 

vencida em 02/03/2017 e quitada em 06/03/2017. Portanto, o nome da 

parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito 

em razão de dívida já quitada. Em outras palavras, a jurisprudência se 

consolidou no sentido de que a responsabilidade do fornecedor não é 

afastada na hipótese de ter inserido o nome do consumidor em órgão ou 

entidade de proteção ao crédito, mesmo que em decorrência de fato de 

terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos pessoais da 

vítima. Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome do consumidor 
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em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re ipsa). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito de R$ 87,25 (oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) objeto da 

negativação; b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem à 

autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO ALTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001748-56.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADELINO ALTINI REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Inicialmente, registro que, cessada a causa geradora do 

impedimento desta Magistrada, passo a julgar o presente feito. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminares a) Ilegitimidade Passiva Alega a reclamada 

em preliminar sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não realiza 

negativação e nem comercializa cartão de crédito. Sem razão a alegação 

da reclamada, uma vez que a negativação discutida fora realizada em 

função de compra realizada na loja da primeira reclamada em cadastro 

oferecido por esta. II – Mérito No mérito afirma o autor ter tido seu nome 

incluído em cadastro de inadimplentes em 19/06/2017 no valor de R$ 85,27 

(oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) em razão de débito, que 

fora quitado (ID: 8326904). Esclarece ainda que tal débito se refere a 

parcelamento efetuado em crediário oferecido pela primeira reclamada em 

compra de aparelho celular. As reclamadas apresentaram defesas 

alegando que agiram no exercício regular do direito de credoras uma vez 

que não constava em seu sistema a quitação do débito. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos autos qualquer prova 

que refutasse as alegações e provas trazidas pela reclamante. Já o autor 

comprova que houve a inscrição do seu nome no cadastro de 

inadimplentes três meses após a efetivação do pagamento da parcela 

vencida em 02/03/2017 e quitada em 06/03/2017. Portanto, o nome da 

parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito 

em razão de dívida já quitada. Em outras palavras, a jurisprudência se 

consolidou no sentido de que a responsabilidade do fornecedor não é 

afastada na hipótese de ter inserido o nome do consumidor em órgão ou 

entidade de proteção ao crédito, mesmo que em decorrência de fato de 

terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos pessoais da 

vítima. Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome do consumidor 

em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re ipsa). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito de R$ 87,25 (oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) objeto da 

negativação; b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem à 

autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001748-56.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADELINO ALTINI REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Inicialmente, registro que, cessada a causa geradora do 

impedimento desta Magistrada, passo a julgar o presente feito. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminares a) Ilegitimidade Passiva Alega a reclamada 

em preliminar sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não realiza 

negativação e nem comercializa cartão de crédito. Sem razão a alegação 

da reclamada, uma vez que a negativação discutida fora realizada em 

função de compra realizada na loja da primeira reclamada em cadastro 

oferecido por esta. II – Mérito No mérito afirma o autor ter tido seu nome 

incluído em cadastro de inadimplentes em 19/06/2017 no valor de R$ 85,27 

(oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) em razão de débito, que 

fora quitado (ID: 8326904). Esclarece ainda que tal débito se refere a 

parcelamento efetuado em crediário oferecido pela primeira reclamada em 

compra de aparelho celular. As reclamadas apresentaram defesas 

alegando que agiram no exercício regular do direito de credoras uma vez 

que não constava em seu sistema a quitação do débito. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos autos qualquer prova 

que refutasse as alegações e provas trazidas pela reclamante. Já o autor 

comprova que houve a inscrição do seu nome no cadastro de 

inadimplentes três meses após a efetivação do pagamento da parcela 

vencida em 02/03/2017 e quitada em 06/03/2017. Portanto, o nome da 
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parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito 

em razão de dívida já quitada. Em outras palavras, a jurisprudência se 

consolidou no sentido de que a responsabilidade do fornecedor não é 

afastada na hipótese de ter inserido o nome do consumidor em órgão ou 

entidade de proteção ao crédito, mesmo que em decorrência de fato de 

terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos pessoais da 

vítima. Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome do consumidor 

em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re ipsa). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito de R$ 87,25 (oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) objeto da 

negativação; b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem à 

autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001291-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE BRITO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001291-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DANIEL DE BRITO ANDRADE 

REQUERIDO: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração com o intuito de discutir os termos da 

sentença, principalmente, no que se refere ao dano moral, bem como o 

estorno determinado. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos 

autos, constato que os embargos de declaração interpostos não merecem 

ser acolhidos, por se tratar de instrumento inadequado para modificar a 

sentença, senão vejamos. O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam 

o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.” Com efeito, os 

embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, dúvida, 

contradição ou obscuridade na sentença. Sobre o dano moral a sentença 

é clara, assim como não houve comprovação do estorno, e por tais 

razões os embargos não são adequados para rediscutir a matéria de 

mérito. Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de 

cabimento de embargos, não devem ser acolhidos e, permanecendo o 

inconformismo quanto a aludida decisão, resta ao embargante a 

interposição do recurso cabível. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 10971239, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, 

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001291-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DANIEL DE BRITO ANDRADE 

REQUERIDO: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração com o intuito de discutir os termos da 

sentença, principalmente, no que se refere ao dano moral, bem como o 

estorno determinado. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos 

autos, constato que os embargos de declaração interpostos não merecem 

ser acolhidos, por se tratar de instrumento inadequado para modificar a 

sentença, senão vejamos. O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam 

o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.” Com efeito, os 

embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, dúvida, 

contradição ou obscuridade na sentença. Sobre o dano moral a sentença 

é clara, assim como não houve comprovação do estorno, e por tais 

razões os embargos não são adequados para rediscutir a matéria de 

mérito. Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de 

cabimento de embargos, não devem ser acolhidos e, permanecendo o 

inconformismo quanto a aludida decisão, resta ao embargante a 

interposição do recurso cabível. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 10971239, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, 

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002536-70.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDILENE MACIEL DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Mérito A autora afirma que fora cliente da requerida desde o mês 

de fevereiro de 2016 em um plano básico de internet e que fora cobrada 

indevidamente por produtos não contratados por diversas vezes no 
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decorrer do plano, e que ao entrar em contato com a reclamada esta se 

limitou a responder que tais problemas só poderiam ser resolvidos após o 

término do prazo de 1 ano de plano. Afirma ainda que no mês de março de 

2017, já passados mais de um ano da contratação, procurou o PROCON 

para que a ajudasse a resolver o problema com as cobranças indevidas 

bem como com o cancelamento do plano, onde fora efetuado acordo nos 

seguintes termos, enviado pela própria reclamada em 31/03/2017 (ID 

9917332). “Primeiramente cumpre esclarecer que conforme analise 

verificamos que os valores cobrados nas faturas da linha (65)999397195 

referente a pacotes adicionais são valores devidos pois houve utilização. 

Porém como a consumidora já efetuou o cancelamento do serviço como 

forma de acordo efetuamos o cancelamento dos valores em aberto total 

de R$ 515,00 sendo assim não possui mais nenhum valor em aberto com a 

VIVO, caso a cliente receba alguma fatura referente a este plano pode 

desconsiderar pois todos valores foram cancelados.” Após o acordo 

supra mencionado, a reclamante teve seu nome indevidamente negativado 

pela reclamada em 10/08/2017 por débito no valor de R$ 157,05 (cento e 

cinquenta e sete reais e cinco centavos). Em que pesem as alegações da 

reclamada de que está exercício regular de direito, uma vez que houvera a 

regular utilização do serviço, a ré nada trouxe ais autos para corroborar 

suas alegações, pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Por se tratar de relação de consumo, deveria a requerida ter 

produzido prova no sentido de corroborar as alegações expendidas na 

peça de defesa, sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança 

e legitimidade dos valores que busca cobrar de seus clientes. Nesse 

sentido: Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS 

INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INTERNET BANDA LARGA. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Não tendo a requerida se 

desincumbido do ônus de demonstrar de forma cabal e definitiva que o 

autor solicitou o serviço de banda larga cobrado na fatura do telefone, 

procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de 

repetição do indébito. Dano moral verificado na medida em que, mesmo 

depois de reclamações, a companhia ré manteve a cobrança de serviços 

de internet banda larga. Valor da condenação fixado de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, bem como observada a natureza jurídica 

da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros 

moratórios devidos a partir da sentença, porque mantido o valor nela 

estabelecido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 

70030977664, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 28/10/2009) No presente caso, 

em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos documentos trazidos 

aos autos pode se concluir que tenha havido a cobrança por serviços não 

contratados, bem como ocorrera a negativação da autora após ter sido 

firmado acordo entre as partes. A responsabilidade descrita no art. 14 do 

CDC é embasada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual 

todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de 

bens e serviços, responde pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente da comprovação de culpa. A parte 

autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, 

inciso I do NCPC e a reclamada não comprovou fato extintivo ou 

modificativo do direito do reclamante, art. 373, inciso II do NCPC. Nas 

relações de consumo, por expressa disposição legal (artigo 22 do CDC), 

os prestadores de serviço têm o dever de executá-los com qualidade e de 

forma eficiente, sendo que a atuação fora destas condições caracteriza 

ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na prestação do serviço pela parte 

ré ao continuar realizando cobranças por serviços que já fora cancelado 

efetuando ainda a negativação em nome ada autora. Inegável, a 

necessidade do pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pelo 

reclamante advindo dos dissabores de ter sido cobrada de forma indevida 

e abusiva e ter tido seu nome incluso em cadastro de mal pagadores. Em 

casos como este, o dano moral se dá in re ipsa, ou seja, 

independentemente da comprovação do efetivo prejuízo, bastando a 

demonstração da ocorrência de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do 

indivíduo na pessoa física do autor. O simples fato de o consumidor ser 

surpreendido pelas cobranças a maior pelo serviço prestado pela ré gera 

o dever de indenizar. Estando demonstrados os atos indevidos, o dano e o 

nexo de causalidade entre ambos, a parte autora prescinde especificar o 

seu prejuízo monetário, em se tratando de danos morais. E, no que diz 

respeito ao seu quantum, firmou-se entendimento, tanto na doutrina como 

na jurisprudência, que este valor ficará sempre a cargo do prudente 

arbítrio do julgador. Por fim fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil 

reais). Quanto ao pedido de restituição dos valores indevidamente pagos, 

entendo que deva ser concedido parcialmente, uma vez que a autora traz 

aos autos comprovantes de pagamentos que demonstrem serviços 

cobrados além do contratado apenas no montante de R$ 584,12 

(quinhentos e oitenta e quatro reais doze centavos). Registro que no caso 

concreto é indevida a repetição de indébito, sendo devido à autora tão 

somente o valor cobrado, porquanto não restou provada a má-fé da 

requerida ao efetuar as cobranças. II – Dispositivo Ante o exposto, no 

mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência dos débitos negativado objeto de presente 

demanda; b) DETERMINAR o cancelamento do contrato n.º 0275621902; c) 

CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 

1% a.m., a partir do evento danoso - inscrição indevida (Súmula 54 do 

STJ). d) CONDENAR a ré no pagamento, em favor da autora, da quantia de 

R$ 584,12 (quinhentos e oitenta e quatro reais doze centavos), referente 

à restituição dos valores indevidamente cobrados, acrescida de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir do desembolso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

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

MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com 

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

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002536-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002536-70.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDILENE MACIEL DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Mérito A autora afirma que fora cliente da requerida desde o mês 

de fevereiro de 2016 em um plano básico de internet e que fora cobrada 

indevidamente por produtos não contratados por diversas vezes no 

decorrer do plano, e que ao entrar em contato com a reclamada esta se 

limitou a responder que tais problemas só poderiam ser resolvidos após o 

término do prazo de 1 ano de plano. Afirma ainda que no mês de março de 

2017, já passados mais de um ano da contratação, procurou o PROCON 

para que a ajudasse a resolver o problema com as cobranças indevidas 

bem como com o cancelamento do plano, onde fora efetuado acordo nos 

seguintes termos, enviado pela própria reclamada em 31/03/2017 (ID 

9917332). “Primeiramente cumpre esclarecer que conforme analise 

verificamos que os valores cobrados nas faturas da linha (65)999397195 

referente a pacotes adicionais são valores devidos pois houve utilização. 

Porém como a consumidora já efetuou o cancelamento do serviço como 

forma de acordo efetuamos o cancelamento dos valores em aberto total 

de R$ 515,00 sendo assim não possui mais nenhum valor em aberto com a 

VIVO, caso a cliente receba alguma fatura referente a este plano pode 

desconsiderar pois todos valores foram cancelados.” Após o acordo 

supra mencionado, a reclamante teve seu nome indevidamente negativado 

pela reclamada em 10/08/2017 por débito no valor de R$ 157,05 (cento e 

cinquenta e sete reais e cinco centavos). Em que pesem as alegações da 
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reclamada de que está exercício regular de direito, uma vez que houvera a 

regular utilização do serviço, a ré nada trouxe ais autos para corroborar 

suas alegações, pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Por se tratar de relação de consumo, deveria a requerida ter 

produzido prova no sentido de corroborar as alegações expendidas na 

peça de defesa, sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança 

e legitimidade dos valores que busca cobrar de seus clientes. Nesse 

sentido: Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS 

INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INTERNET BANDA LARGA. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Não tendo a requerida se 

desincumbido do ônus de demonstrar de forma cabal e definitiva que o 

autor solicitou o serviço de banda larga cobrado na fatura do telefone, 

procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de 

repetição do indébito. Dano moral verificado na medida em que, mesmo 

depois de reclamações, a companhia ré manteve a cobrança de serviços 

de internet banda larga. Valor da condenação fixado de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, bem como observada a natureza jurídica 

da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros 

moratórios devidos a partir da sentença, porque mantido o valor nela 

estabelecido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 

70030977664, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 28/10/2009) No presente caso, 

em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos documentos trazidos 

aos autos pode se concluir que tenha havido a cobrança por serviços não 

contratados, bem como ocorrera a negativação da autora após ter sido 

firmado acordo entre as partes. A responsabilidade descrita no art. 14 do 

CDC é embasada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual 

todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de 

bens e serviços, responde pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente da comprovação de culpa. A parte 

autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, 

inciso I do NCPC e a reclamada não comprovou fato extintivo ou 

modificativo do direito do reclamante, art. 373, inciso II do NCPC. Nas 

relações de consumo, por expressa disposição legal (artigo 22 do CDC), 

os prestadores de serviço têm o dever de executá-los com qualidade e de 

forma eficiente, sendo que a atuação fora destas condições caracteriza 

ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na prestação do serviço pela parte 

ré ao continuar realizando cobranças por serviços que já fora cancelado 

efetuando ainda a negativação em nome ada autora. Inegável, a 

necessidade do pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pelo 

reclamante advindo dos dissabores de ter sido cobrada de forma indevida 

e abusiva e ter tido seu nome incluso em cadastro de mal pagadores. Em 

casos como este, o dano moral se dá in re ipsa, ou seja, 

independentemente da comprovação do efetivo prejuízo, bastando a 

demonstração da ocorrência de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do 

indivíduo na pessoa física do autor. O simples fato de o consumidor ser 

surpreendido pelas cobranças a maior pelo serviço prestado pela ré gera 

o dever de indenizar. Estando demonstrados os atos indevidos, o dano e o 

nexo de causalidade entre ambos, a parte autora prescinde especificar o 

seu prejuízo monetário, em se tratando de danos morais. E, no que diz 

respeito ao seu quantum, firmou-se entendimento, tanto na doutrina como 

na jurisprudência, que este valor ficará sempre a cargo do prudente 

arbítrio do julgador. Por fim fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil 

reais). Quanto ao pedido de restituição dos valores indevidamente pagos, 

entendo que deva ser concedido parcialmente, uma vez que a autora traz 

aos autos comprovantes de pagamentos que demonstrem serviços 

cobrados além do contratado apenas no montante de R$ 584,12 

(quinhentos e oitenta e quatro reais doze centavos). Registro que no caso 

concreto é indevida a repetição de indébito, sendo devido à autora tão 

somente o valor cobrado, porquanto não restou provada a má-fé da 

requerida ao efetuar as cobranças. II – Dispositivo Ante o exposto, no 

mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência dos débitos negativado objeto de presente 

demanda; b) DETERMINAR o cancelamento do contrato n.º 0275621902; c) 

CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 

1% a.m., a partir do evento danoso - inscrição indevida (Súmula 54 do 

STJ). d) CONDENAR a ré no pagamento, em favor da autora, da quantia de 

R$ 584,12 (quinhentos e oitenta e quatro reais doze centavos), referente 

à restituição dos valores indevidamente cobrados, acrescida de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir do desembolso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

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

MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com 

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

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010844-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI TEODORO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010844-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI TEODORO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-50.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEUDISLENE DA SILVEIRA FRAGA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010087-50.2015.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ SOARES SEVERINO 

REQUERIDO: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS Vistos. Designo audiência 

de INSTRUÇÃO para o dia 17 de maio de 2018 às 14h. As testemunhas, 

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

instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, 
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independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Taciane Fabiani Juíza 

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

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

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

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-50.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEUDISLENE DA SILVEIRA FRAGA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010087-50.2015.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ SOARES SEVERINO 

REQUERIDO: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS Vistos. Designo audiência 

de INSTRUÇÃO para o dia 17 de maio de 2018 às 14h. As testemunhas, 

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

instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Taciane Fabiani Juíza 

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

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

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

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-50.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEUDISLENE DA SILVEIRA FRAGA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010087-50.2015.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ SOARES SEVERINO 

REQUERIDO: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS Vistos. Designo audiência 

de INSTRUÇÃO para o dia 17 de maio de 2018 às 14h. As testemunhas, 

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

instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Taciane Fabiani Juíza 

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

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

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

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-50.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEUDISLENE DA SILVEIRA FRAGA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010087-50.2015.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ SOARES SEVERINO 

REQUERIDO: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS Vistos. Designo audiência 

de INSTRUÇÃO para o dia 17 de maio de 2018 às 14h. As testemunhas, 

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

instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Taciane Fabiani Juíza 

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

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

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

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROSO & PEDROSO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DIEGO DE SOUZA SANTOS (TESTEMUNHA)

TAUANY JÉSSICA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

CRISLEI FERREIRA FREIRE DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ANGELICA BATISTA (TESTEMUNHA)

RAFAELA DAIANE DE LIMA (TESTEMUNHA)

ANDRÉ LUIS BROCHINI DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ELISIANE CRISTINA BATISTA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002503-80.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANGELA MARIA BATISTA 

REQUERIDO: PEDROSO & PEDROSO LTDA - ME Vistos. Designo audiência 

de INSTRUÇÃO para o dia 17 de maio de 2018 às 15h. Com fundamento no 

artigo 35 da Lei nº 9.099/95, arrolo como testemunha do Juízo o Médico 

Veterinário Dr. Diego de Souza Santos, a fim de prestar esclarecimentos 

sobre questões técnicas pertinentes ao fato, o qual deverá ser intimado 

na Rua D-2, n.º 222, Setor D, na Clínica Animed. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão/despacho 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de março 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROSO & PEDROSO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DIEGO DE SOUZA SANTOS (TESTEMUNHA)

TAUANY JÉSSICA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)
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CRISLEI FERREIRA FREIRE DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ANGELICA BATISTA (TESTEMUNHA)

RAFAELA DAIANE DE LIMA (TESTEMUNHA)

ANDRÉ LUIS BROCHINI DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ELISIANE CRISTINA BATISTA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002503-80.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANGELA MARIA BATISTA 

REQUERIDO: PEDROSO & PEDROSO LTDA - ME Vistos. Designo audiência 

de INSTRUÇÃO para o dia 17 de maio de 2018 às 15h. Com fundamento no 

artigo 35 da Lei nº 9.099/95, arrolo como testemunha do Juízo o Médico 

Veterinário Dr. Diego de Souza Santos, a fim de prestar esclarecimentos 

sobre questões técnicas pertinentes ao fato, o qual deverá ser intimado 

na Rua D-2, n.º 222, Setor D, na Clínica Animed. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão/despacho 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de março 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO REZENDE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico a contestação apresentada no ID nº 

9206736/9206773, foi interposta tempestivamente. Certifico que procedo a 

intimação da parte autora, para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 24 de março de 2018. Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002368-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO METELLO (EXECUTADO)

 

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

pessoa de seu advogado, do inteiro teor do ID nº 12401520, para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de março de 2018 Maria 

Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MADALENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERICA CRISTINA SIMAO NUNES (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

12169875, para que indique o endereço atualizado do executado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para posterior citação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de março de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000710-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000710-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: OLIVEIRA FERREIRA 

BARBOSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

pedido de tutela provisória objetivando o cancelamento de protesto de 

dívida ativa que a parte autora alega ser indevida. Pois bem. O artigo 294 

do NCPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência, sendo que será concedida, dentre outras hipóteses, quando 

a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável, e quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, conforme dicção dos artigos 300 e 311 do NCPC. No caso em 

tela, restam evidenciados os elementos da tutela provisória legalmente 

previstos, tanto na modalidade de urgência como na de evidência. A parte 

autora instruiu a petição inicial com cópia da nota fiscal de compra do 

insumo agropecuário “N5 Yoorin Master S”, bem como comprovou que 

referido insumo trata-se de fertilizante para uso na pecuária. Restou 

demonstrado, também, que o insumo adquirido (fertilizante) é isento de 

ICMS nas operações internas, conforme depreende-se da leitura do art. 

5°-C do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, e da leitura do 

respectivo anexo de isenções: Art. 5º- C Ficam isentas do imposto as 

operações e prestações indicadas no Anexo VII. ANEXO VII - ISENÇÕES 

(isenções a que se refere o artigo 5º-C deste Regulamento) [...] Art. 60 

Operações internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir 

indicados: (Convênio ICMS 100/97 e suas alterações) [...] XV – amônia, 

uréia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, nitrocálcio, MAP (mono-amônio 

fosfato), DAP (di-amônio fosfato), cloreto de potássio, adubos simples e 

compostos, fertilizantes e DL Metionina e seus análogos, produzidos para 

uso na agricultura e na pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao 

produto destinação diversa. Além do mais, a parte autora instruiu a petição 

inicial com nota explicativa que retrata caso análogo, evidenciado que nas 

operações interestaduais não será devida a diferença de alíquota, caso o 

produto seja isento nas operações internas, conforme prevê o 

Regulamento de regência. Dessa forma, vislumbro que a parte autora 

demonstrou a probabilidade de seu direito, evidenciando-se, por 

consequência lógica, que a manutenção do protesto lavrado em nome da 

parte autora até o final do processo ocasionará risco ao resultado útil 

almejado, trazendo efeitos negativos de maior relevância e gerando 

prejuízos irreparáveis à parte autora. Ademais, não se pode tolher da 

parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. 

Consigno, por oportuno, que no presente caso não vislumbro a 

necessidade de exigir o depósito do montante integral para a suspensão 

do crédito tributário, pois houve o preenchimento dos requisitos da tutela 

provisória (antecipada), nos termos do artigo 151, inciso V, do Código 

Tributário. Nesse sentido, eis a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. TUTELA 

ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO CONDICIONADA A CAUÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NO ART. 273 CPC . DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO 

INTEGRAL SÚMULA VINCULANTE Nº 28 STF. RECURSO PROVIDO. 1 A 

Súmula Vinculante nº 28, do STF definiu que: É inconstitucional a exigência 

de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na 

qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. 2 O artigo 273 

do Código de Processo Civil , disciplinador do instituto da antecipação de 

tutela, prevê que o magistrado deve analisar a verossimilhança das 

alegações, em conjunto com a prova inequívoca a ser carreada aos autos 

pela parte, bem como se está presente o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. 3 Assim, não há necessidade de 

depósito prévio (caução) para que haja a possibilidade de deferimento da 

tutela antecipada que visa suspender à exigibilidade do crédito tributário, 

basta que exista presença dos requisitos necessários à concessão da 

medida previstos no art. 273 CPC . 4 Agravo de Instrumento conhecido e 
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PROVIDO.” (TJ-TO - Agravo de Instrumento AI 50007149120138270000. 

Data de publicação: 04/02/2013). Assim, por estarem presentes, no caso 

em questão, os requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA 

PROVISÓRIA para determinar a suspensão do crédito tributário e, 

consequentemente, a suspensão do instrumento de protesto objeto da 

presente ação, detalhado no Id. num. 12300757. Oficie-se ao Cartório 

Extrajudicial competente para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

suspender o protesto. Cite-se a parte ré para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

responder aos termos da presente ação, nos termos do enunciado nº 1 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Caso seja alegada 

matéria preliminar na contestação ou venha instruída com documentos, 

intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos. Cancele-se a audiência de conciliação designada 

automaticamente no sistema informatizado. INTIMEM-SE. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de março de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000729-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEISSY KELLY DUTRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000729-49.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GEISSY KELLY DUTRA ALVES 

EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Considerando 

a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação 

emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado 

nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora, conforme 

Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. 

Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro 

lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA PEDROSO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001044-77.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ROSELI APARECIDA PEDROSO 

FERREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração com o intuito de discutir os termos da decisão que indeferiu a 

justiça gratuita, afirmando existir omissão da decisão de ID n.º 11029461. 

É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que 

os embargos de declaração interpostos não merecem ser acolhidos, por 

se tratar de instrumento inadequado para modificar a decisão, senão 

vejamos. O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 

48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos 

casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros 

materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de 

declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco 

dias, contados da ciência da decisão.” Com efeito, os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, dúvida, 

contradição ou obscuridade na decisão. Ressalta-se que o pedido de 

justiça gratuita foi indeferido, então foi conferido à parte o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para recolher o preparo judicial, sob pena de 

deserção. A decisão que indeferiu a justiça gratuita se baseou em julgado 

da Turma Recursal: “A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa”. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)”. Desta feita, por 

verificar a não ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, não 

devem ser acolhidos e, permanecendo o inconformismo quanto a aludida 

decisão, resta ao embargante a interposição do recurso cabível. Ante o 

exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no 

ID n.º 11104158, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

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

MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002203-21.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA JACOB MARRAFAO 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito No mérito afirma a autora ter contratado os 

serviços de transporte aéreo de ida e volta, saindo do Rio de Janeiro (RJ) 

com destino a Nova York (USA), para a data de 19.11.2017 às 09h com 

retorno em 03.12.2017 às 09h20m. Entretanto, por problemas pessoais, 

após a aquisição necessitou alterar as datas da passagem, assim em 

09.08.2017 alega que tentou alterar/cancelar o voo sem ônus, com base 

no art. 11 da resolução 400 da ANAC. Destarte, reclama a autora ter 

ficado mais de 3 (três) horas para efetuar a remarcação/cancelamento, 

mas que não obteve sucesso com o atendente, e por tal razão enviou 

e-mail para a ré explicando a situação, mas também não foi atendida. 

Tenho que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus processual, já 

que não carreou aos autos, e nem mesmo mencionou em sua inicial, os 

prejuízos obtidos em razão da ausência de remarcação/alteração sem 

ônus, com base no art. 373, inciso I do NCPC. Assiste razão a aparte ré 
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quanto a inexistência de provas sobre o real prejuízo objeto em virtude da 

negativa em remarcar a viagem. Observa-se que autora nem mesmo 

informou se remarcou, ou não, a passagem e por seguinte, se manteve a 

viagem para a mesma data. Faltou esclarecer os fatos com precisão. Do 

mesmo modo, não houve demonstração de lesão aos direitos de 

personalidade caracterizadores do dano extrapatrimonial, demonstrando 

um descumprimento contratual suportável, ou seja, tratando-se de um 

mero aborrecimento. Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal 

Única do TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - PEDIDO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO 

SANADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Se 

há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração. 

2. O mero descumprimento contratual é insuficiente, por si só, para 

ensejar indenização por danos extrapatrimoniais. 3. Para a configuração 

do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de 

personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição 

Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Embargos de declaração 

acolhidos para o fim de afastar a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. Relatório. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por Tabocas Participações e Empreendimentos S.A. 

contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por 

unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado por ela 

interposto. Pretende a parte embargante o acolhimento dos embargos para 

que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que o decisum 

padece de omissão. A parte embargada manifestou-se pela rejeição dos 

embargos. É o relatório. VOTO Colendos Pares: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 2 Pois bem. Os 

embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, 

omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 

9.099/95. No caso em apreço, a parte embargante aduz que a decisão é 

omissa porque não analisou o pedido de afastamento da condenação a 

título de danos morais. De fato, não houve análise de tais pedidos no 

julgamento do recurso inominado. Assim, passo a sanar a omissão 

apontada. Consta na inicial que o embargado - Manoel Vieira Neto - alugou 

um imóvel à parte embargante e que após o término do contrato a 

embargante deixou o imóvel com avarias, não efetuando o reparo, 

tampouco o pagamento do valor correspondente. A sentença julgou 

parcialmente procedente a ação, condenando a parte embargante ao 

pagamento dos danos materiais, além de indenização por danos morais, 

fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em sede de recurso inominado a 

parte embargante sustentou a necessidade de reforma da sentença, 

aduzindo que não restaram configurados os danos morais alegados pela 

parte autora/embargada. Percebo que assiste razão à embargante. A 

hipótese trata de merodescumprimento contratual o qual é insuficiente, por 

si só, para ensejar indenização por danos extrapatrimoniais. Para a 

configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a 

algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, 

da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações 

corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, 

não são suficientes para caracterizar o dano moral. Por tais razões, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos para sanar a 

omissão apontada e, por consequência, afastar a condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. No mais, permanece o 

acórdão conforme proferido. É como voto. Valdeci Moraes Siqueira Juíza 

R e l a t o r a  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

108902320148110067/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

25/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) Por fim, o mero descumprimento 

contratual é insuficiente, por si só, para ensejar indenização por danos 

extrapatrimoniais. Outrossim, para a configuração do dano moral é 

necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, 

conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que 

não ocorreu no caso concreto. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado 

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

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNY DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000960-76.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOHNY DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração com o intuito de discutir os termos da 

decisão que indeferiu a justiça gratuita, afirmando existir omissão da 

decisão de ID n.º 11029565. É o necessário. DECIDO. Em análise 

percuciente dos autos, constato que os embargos de declaração 

interpostos não merecem ser acolhidos, por se tratar de instrumento 

inadequado para modificar a sentença, senão vejamos. O artigo 48 e 49 

da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser 

corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão.” Com efeito, os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. In casu, vejo que 

inexiste qualquer omissão, dúvida, contradição ou obscuridade na 

sentença. Ressalta-se que o pedido de justiça gratuita foi indeferido, então 

foi conferido à parte o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolher o 

preparo judicial, sob pena de deserção. A decisão que indeferiu a justiça 

gratuita se baseou em julgado da Turma Recursal: “A litigância de má-fé 

não se coaduna com a gratuidade de justiça, o que seria em verdade de 

um prêmio ao litigante que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de 

forma gratuita, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça 

anteriormente concedida, razão pela qual, condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

acrescidos ainda de litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa”. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 171963520168110003/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de 

cabimento, os embargos não devem ser acolhidos e, permanecendo o 

inconformismo quanto a aludida decisão, resta ao embargante a 

interposição do recurso cabível. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no ID n.º 11103621, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002563-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMILA DALLA COSTA MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002563-53.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SAMILA DALLA COSTA 

MIGUEL REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, NCPC. I – Mérito No 

mérito a parte autora afirma ter adquirido uma passagem partindo da 

cidade de Cuiabá (MT) às 08h10min para o aeroporto de São Paulo (SP), 

onde chegaria às 11h35min e embarcaria às 13h10min para seu destino 

final, Rio de Janeiro (RJ), com chegada prevista para 14h15min. Ocorre 

que a autora não embarcou às 08h10min como previsto, devido ao atraso 

na saída da aeronave, ocorrendo um atraso no voo inicial por cerca de 3 

(três) horas, já que o embarque somente ocorreu às 11 horas. Em 

decorrência do atraso na saída, também perdeu a conexão do voo em São 

Paulo, tendo que aguardar mais 5 (cinco) horas para embarcar com 

próximo voo as 18h05min para Rio de Janeiro, seu destino final, de acordo 

com os comprovantes de embarques, ID n.º 9974822. Assim, houve um 

atraso de 8 (oito) horas para a chegada ao destino final. Por outro lado, 

alega a empresa aérea ter sido impedida de embarcar os passageiros na 

aeronave em virtude da interdição na pista pelo pouso de emergência de 

outra aeronave. No entanto, a empresa aérea não anexou aos autos 

documento idôneo comprobatório da impossibilidade de voo em razão do 

fato. Os documentos para registro de força maior devem ser oficiais e 

emitidos pela ANAC. Os fatos trazidos na inicial foram corroborados pela 

empresa autora, isto é, atraso na saída, e deste modo tornaram-se 

incontroversos, aplicando-se o disposto no art. 374, inciso II do NCPC. Na 

espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC. Assim, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora 

do serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Diante princípio da inversão 

do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) deveria a empresa requerida 

comprovar ausência de responsabilidade no cancelamento e consequente 

atraso para chegada ao destino final. No entanto, não se desincumbiu do 

seu ônus. Esse tipo de atraso não exclui a responsabilidade da companhia 

aérea quanto à necessária reacomodação, reembolso ou realização do 

serviço por outra empresa, de acordo com o disposto no artigo 8º da 

Resolução 141/2010 da ANAC: Art. 8º Em caso de cancelamento de voo 

ou interrupção do serviço, o transportador deverá oferecer as seguintes 

alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) em voo próprio ou de 

terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na 

primeira oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário 

de conveniência do passageiro; II - o reembolso: a) integral, assegurado o 

retorno ao aeroporto de origem em caso de interrupção; b) do trecho não 

utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao passageiro; III - a 

conclusão do serviço por outra modalidade de transporte, em caso de 

interrupção. Desta forma, caso o passageiro opte pela reacomodação, o 

novo voo não pode ter uma diferença de horário de chegada superior ao 

limite de quatro horas. Exegese extraída no disposto nos artigos 230 e 231 

do Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, restando obrigado a reparar os danos 

causados, pois descumprira o dever contratual de conferir ao recorrido a 

o ingresso no voo contratado, configurando-se falha na prestação dos 

serviços, nos termos do artigo 14 do CDC. O atraso excessivo no horário 

do voo não constitui mero aborrecimento do cotidiano, enseja, sim, evento 

apto a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a reparação por dano 

moral. Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo desconforto, não 

sendo difícil supor o sentimento de impotência dos consumidores e seu 

inegável estresse psicológico diante da má prestação do serviço. Assim, é 

induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora 

ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da parte 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes 

(pessoa jovem em viagem de turismo), o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do atraso de 8 (oito) horas 

na chegada ao destino final. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no pagamento, em 

favor da parte autora, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001963-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO RICARDO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

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

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Sustenta 

a parte requerente que é cliente da ora Requerida, e que possui duas 

unidades consumidoras, sendo uma de seu imóvel residencial e outro de 

uma borracharia defronte à sua residência. Aduz que se dirigiu à 

Reclamada e requereu o desligamento da Unidade Consumidora da 

borracharia. Todavia a reclamada realizou o desligamento da unidade 

consumidora de sua residência que quando informado à Reclamada, esta 

atendeu prontamente o pedido do Reclamante. Dias depois, teria a 

Reclamada suspendido novamente o fornecimento de energia ao 

reclamante. Ao tentar resolver a celeuma fora informado que a suspensão 

se dera em razão de fatura em aberto com o consumo residual até a 

suspensão anterior no valor que fora pago pelo Reclamante. Por tal fato 

requer a declaração de inexistência de débito desta fatura residual no 

valor R$ 12,01, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de 

danos morais. O requerido contesta, informando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação à parte autora. Alega 

ainda que o desligamento da unidade consumidora errada se deu por erro 

no requerimento do autor. Aduz ainda que a quantia cobrada a título de 
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valor final se refere ao consumo até a data do corte e fatura ulterior se 

referia ao consumo do desligamento até o fechamento do mês. A regra 

processual estabelece que, no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a 

parte autora deve provar ato constitutivo de seu direito, o que não se 

vislumbra nos autos. Não há nos autos qualquer indício de prova de quem 

efetivamente errou: se o autor na comunicação ou a Reclamada na 

execução dos serviços. Por outro lado há o pedido de inversão do ônus 

da prova por se tratar da relação de consumo, todavia tal instituto não é 

absoluto, devendo o consumidor produzir as provas que lhe são 

possíveis. Neste sentido já se posicionou a Turma Recursal do Estado do 

Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0074319-31.2015.811.0001 Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: Karlos Gregory Dias Estral Recorrido: Claro S.A. EMENTA 

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. PEDIDO DE 

CANCELAMENTO NÃO PROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 

Incumbe à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de 

formar, em seu favor, a convicção do juiz, conforme regra do artigo 373, I 

do novo Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a parte 

requerente desse ônus, limitando-se a alegações, desprovidas do suporte 

probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a 

improcedência do pedido inicial. Parte requerente que alega ter contratado 

serviço de telefonia da empresa requerida e ter solicitado o seu 

cancelamento, mas que não informou o protocolo comprovando o 

cancelamento do serviço, tampouco juntou qualquer documento 

demonstrando estar em dia com suas obrigações enquanto o contrato 

ainda estava vigendo. Sentença mantida.” (grifei) No presente caso, a 

parte autora expressamente requereu o julgamento antecipado da lide (id. 

9900485 – página 6), precluindo o requerimento de novas provas. Logo, 

no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter produzido prova testemunhal que provasse a 

regularidade do requerimento do autor. Neste caso, o reclamante deixou 

de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. II - Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. 

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINO AGOSTINHO BORSATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001969-39.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALDINO AGOSTINHO 

BORSATTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no 

art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – Méritos O autor afirma 

que é cliente da reclamada na Unidade Consumidora de n.º 6/509854-4 e 

que em 10/03/2017 houve um rompimento no cabo de alta tensão que 

passa dentro da propriedade do autor e que ocorrera a descarga de 

energia sobre a cerca e o solo de da propriedade do reclamante 

acarretando na destruição de 1.000 metros de cerca e na morte de um 

cavalo. Narra, ainda, que a equipe enviada pela reclamada para realização 

dos reparos não tinha o material necessário para tal, assim o autor 

forneceu à equipe a título de empréstimo, sob a promessa de 

ressarcimento 150 metros de cabo que foram utilizados em tal reparo. Em 

sua defesa limitou a empresa rá em argumentar que realizou os reparos 

com presteza adotando todos os procedimentos de segurança razão pela 

qual não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito, a ré trouxe aos autos 

apenas imagem de tela sistêmica referente à unidade consumidora do 

autor, que por serem produzidas unilateralmente não podem ser aceitas 

como meio de prova, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Por se tratar de relação de consumo, deveria a 

requerida ter produzido prova no sentido de corroborar as alegações 

expendidas na peça de defesa. No presente caso, em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Da análise dos documentos trazidos aos autos pode se 

concluir que tenha havido danos na propriedade do reclamante em razão 

de problemas ocasionados na rede de energia elétrica. A responsabilidade 

descrita no art. 14 do CDC é embasada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, responde pelos 

fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da 

comprovação de culpa. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC e a reclamada não 

comprovou fato extintivo ou modificativo do direito do reclamante, art. 373, 

inciso II do NCPC. Nas relações de consumo, por expressa disposição 

legal (artigo 22 do CDC), os prestadores de serviço têm o dever de 

executá-los com qualidade e de forma eficiente, sendo que a atuação fora 

destas condições caracteriza ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na 

prestação do serviço pela parte ré, uma vez que em razão de problemas 

na rede de alta tensão de sua responsabilidade foram causados diversos 

danos ao autor. Inegável, a necessidade do pagamento de indenização 

pelo dano moral sofrido pelo reclamante advindo dos dissabores e 

prejuízos sofridos. Em casos como este, o dano moral se dá in re ipsa, ou 

seja, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo, bastando a 

demonstração da ocorrência de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do 

indivíduo na pessoa física do autor. Estando demonstrados os atos 

indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, a parte autora 

prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em se tratando de danos 

morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, firmou-se entendimento, 

tanto na doutrina como na jurisprudência, que este valor ficará sempre a 

cargo do prudente arbítrio do julgador. Por fim fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Defiro ainda a restituição do prejuízo obtido em 

razão do rompimento do cabo de alta tensão na propriedade do autor, no 

valor de R$ 7.340,00 (sete mil, trezentos e quarenta reais) conforme 

comprovante de descontos anexado no ID n.º 9125863. II – Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a ré no pagamento, 

em favor da autora, da quantia de R$ 7.340,00 (sete mil, trezentos e 

quarenta reais), a título de danos materiais, acrescida de juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir do desembolso; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

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

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de fevereiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010872-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

C e r t i f i c o  q u e  o  R e c u r s o  a p r e s e n t a d o  n o  I D  – 

12229992/12230020/12230025/12230036, foi interposto tempestivamente. 

Certifico ainda, que o Município é isento do preparo de recurso interposto, 

nos termos do artigo 511, § 1º do Código de Processo Civil. Certifico que 

procedo a intimação da parte autora do inteiro teor do recurso – ID - 

12229992/12230020/12230025/12230036, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA EDUARDA DOS SANTOS ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001227-48.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JESSICA EDUARDA DOS 

SANTOS ELIAS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. 

Intime-se a parte sucumbente/requerente para adimplir as custas 

processuais, em 05 (cinco) dias, observando-se o regramento da 

CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, tendo em vista o 

decurso do prazo superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das 

partes após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com 

as baixas e cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001893-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PERES MORANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO & MELCHIOR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001893-15.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VALDIR PERES MORANDI 

REQUERIDO: JACINTO & MELCHIOR LTDA Vistos etc., Dispensado o 

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

Inicialmente rejeito as preliminares aventadas pela defesa no tocante a sua 

legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, vez que 

se confundem com o mérito. O litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I 

do CPC, pois não há necessidade de produção de provas. Então, atento 

aos princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas por 

VALDIR PERES MORANDI em face de JACINTO & MELCHIOR LTDA 

(PNEUNORTE), objetivando o ressarcimento pelos danos morais sofridos, 

em razão da apresentação prematura de um cheque emitido que estava 

“pré-datado” para o dia 15/07/2017 e que fora apresentado 

antecipadamente pela empresa reclamada em 17/04/2017. Citada, a 

reclamada ofertou contestação, impugnando os pedidos da inicial do 

reclamante e aduzindo que não agiu com má-fé ou qualquer outro meio a 

fim de prejudicar o autor, uma vez que não houve ato ilícito praticado e que 

repassou os cheques a instituição bancária para compensação a título de 

custódia/endosso, sendo portanto desta a responsabilidade pelos 

descontos antecipados dos respectivos títulos, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos. Pois bem. O pedido do autor é procedente, 

senão vejamos: Preliminarmente consigno que a emissão de cheque 

pré-datado é juridicamente inexistente e considera-se não escrita qualquer 

menção em sentido contrário, conforme art. 32 da Lei n. 7.357/85: Art . 32 

O cheque é pagável à vista. Considera-se não-estrita qualquer menção em 

contrário. Parágrafo único - O cheque apresentado para pagamento antes 

do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. 

De acordo com o art. 25 da Lei no Cheque, “quem for demandado por 

obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 

fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores 

anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento 

do devedor.” Ou seja, a única ressalva legal, que viabiliza as exceções 

mencionadas, tem cabimento quando o portador estiver agindo de má-fé 

(STJ - REsp: 889713 RS 2006/0206958-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 

Data de Julgamento: 07/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 17/11/2014). Ressalta-se que o princípio da autonomia do 

cheque não é absoluta, permitida, em certas circunstâncias especiais, tal 

como a posta nos presentes autos, em que é possível a investigação da 

causa subjacente do negócio jurídico que lhe deu origem. Em que pese o 

cheque ser um título de crédito abstrato, entendo que a reclamada não 

agiu com as cautelas necessárias, pois a alegação de que o desconto 

antecipado se deu por liberalidade da instituição bancária não tem o 

condão de afastar sua responsabilidade, isto porque sendo contrato 

bilateral o sacador compromete-se a apresenta-lo na data combinada. 

Nesse sentido: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos 

R e c u r s o  I n o m i n a d o  R I  0 0 0 5 2 0 1 9 6 2 0 1 3 8 1 6 0 0 3 3 0  P R 

0005201-96.2013.8.16.0033/0 (Acórdão) (TJ-PR) Data de publicação: 

23/10/2014 Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. OS 

RECLAMANTES PRETENDEM A DEVOLUÇÃO DE R$ 791,12 QUE ADUZEM 

TER PAGO INDEVIDAMENTE EM RAZÃO DA AMEAÇA DA INTERRUPÇÃO 

DO TRATAMENTO DENTÁRIO, BEM COMO INDENIZAÇÃO PELA 

COMPENSAÇÃO DE CHEQUES PRÉ-DATADOS ANTES DA DATA 

AVENÇADA. EM SUA DEFESA A RECLAMADA SUSTENTOU QUE OS 

CHEQUES FORAM DESCONTADOS PELO BANCO RESPONSÁVEL PELA 

CUSTÓDIA DE TÍTULOS E QUE A EVENTUAL COMPENSAÇÃO 

ANTECIPADA NÃO SE DEU POR SUA CULPA. SOBREVEIO SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE DOIS MIL 

REAIS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS 

MATERIAIS REFERENTES AO DOBRO DO QUE FOI INDEVIDAMENTE 

COBRADO, QUAL SEJA, R$ 791,12. INSURGE-SE A PARTE RECLAMADA 

ALEGANDO QUE É O BANCO QUEM PROVIDENCIA A COMPENSAÇÃO 

DOS CHEQUES, O QUE EXIME SUA RESPONSABILIDADE, RAZÃO 

BASTANTE TAMBÉM A AFASTAR A CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU MINORÁ-LA. A SENTENÇA É 

IRRETOCÁVEL. DOS EXTRATOS ACOSTADOS AO MOV. 1 EXTRAI-SE 

QUE A PARTIR DE DEZEMBRO/2011 OCORREU O DESCONTO DE DOIS 

TÍTULOS (CHEQUES) POR MÊS ATÉ MARÇO/2012, NO VALOR DE R$ 

346,00 CADA. A ALEGAÇÃO DE QUE O DESCONTO ANTECIPADO SE DEU 

POR LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE 

AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA, ISTO PORQUE 

SENDO CONTRATO BILATERAL O SACADOR COMPROMETE-SE A 

APRESENTA-LO NA DATA COMBINADA. NOS TERMOS DA SÚMULA 370 

DO STJ A APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE GERA DANO 

MORAL. O ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE SEMPRE 

TER O CUIDADO DE NÃO PROPORCIONAR, POR UM LADO, (TJPR - 1Âª 

Turma Recursal - 0005201-96.2013.8.16.0033/0 - Pinhais - Rel.: Fernando 

Swain Ganem - - J. 21.10.2014)” Deste modo, tenho que a pretensão do 

autor merece prosperar em ser reparado por danos morais, uma vez que 

a responsabilidade do cheque no presente caso é da empresa reclamada. 

No tocante à quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a 

caso e pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, tendo 

em vista o caráter sancionatório da medida, os valores envolvidos, bem 

como demais circunstancias em que os fatos se desenvolveram, 

revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

reparação por danos morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a 

fim de não acarretar em enriquecimento sem causa do reclamante. Deixo 

de adotar a estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores 

evidências de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves 

no seio social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em 

consonância às circunstâncias do caso concreto e em estimativa 
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condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Ante todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa reclamada 

JACINTO & MELCHIOR LTDA (PNEUNORTE) a pagar indenização por danos 

morais ocasionados ao reclamante VALDIR PERES MORANDI no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

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

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 05 de Março de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 06 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-60.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO PALHAIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001168-60.2016.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO ANTONIO PALHAIS 

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

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de 

produção e provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de TELEFÔNICA S/A, onde o Reclamante alega, em síntese, que teve 

seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito de forma 

totalmente indevida por ordem da Reclamada, pois desconhece a dívida 

que ensejou a respectiva negativação, pugnando assim pela declaração 

de inexistência de débitos, bem como reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido em razão da negativação indevida de seu nome. 

Citada, a Reclamada ofertou contestação, impugnando os pedidos da 

inicial do Reclamante e sustentando que a inserção nos cadastros de 

proteção ao crédito ocorreu de forma regular ante o inadimplemento de 

suas obrigações, quais sejam, o pagamento tempestivo de suas dívidas, 

pugnando assim pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

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

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

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

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

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

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

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

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

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

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

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

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

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

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

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

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

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

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

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

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

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

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, quais sejam, longo histórico de consumo comprovando a utilização 

regular dos serviços telefônicos, o que no entendimento deste juízo foram 

perfeitamente aptas a modificar os direitos da parte autora e reforçando o 

vínculo contratual existente entre as partes, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, verifico que o 

Reclamante não impugnou a contestação apresentada de forma 

específica, momento que tinha para contrapor as alegações da parte 

Reclamada, bem como demonstrar a ilegalidade na inclusão de seu nome 

nos órgãos restritivos de crédito, uma vez que a impugnação apresentada 

é totalmente genérica e discorre tão somente a respeito das telas 

sistêmicas colacionadas a defesa da Reclamada. Assim, tenho que o 

presente processo não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a utilização regular dos serviços telefônicos 

com posterior inclusão do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito 

ante o não pagamento tempestivo de suas dívidas, devendo portanto a 

parte autora ser condenada a título de pedido contraposto ao pagamento 

do valor de R$ 80,34 (oitenta reais e trinta e quatro centavos, devidamente 

atualizado. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal Cível firmou 

entendimento: “RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - PLANO DE 35 REAIS 

- PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA E DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROCEDÊNCIA PARCIAL - SERVIÇOS DE 

TELEFONIA EFETIVAMENTE PRESTADOS - EMPRESA QUE APRESENTA 

AS FATURAS - LIGAÇÕES EFETUADAS - DESCRITAS MINUCIOSAMENTE - 

FATURAS NÃO IMPUGNADAS - DÍVIDA EXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA 

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

inexistência de débitos quando a empresa de telefonia apresenta a 

faturam, origem da dívida, na qual consta, minuciosamente, todas as 

ligações efetuadas, uma a uma. (RI 2634/2009, DR. DIRCEU DOS SANTOS, 

1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 12/05/2010, Publicado no DJE 

24/05/2010)” DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fulcro no 

art.487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA 

INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS propostas pelo reclamante, bem como PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS CONTRAPOSTOS pela parte reclamada, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR o reclamante 

ao pagamento da fatura que originou respectiva negativação no valor de 

R$ 80,34 (oitenta reais e trinta e quatro centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento da dívida e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 12 de 

Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000735-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CECILIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte Exequente do inteiro 

teor da Certidão do ID nº 11615024, para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)
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CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - SP247324 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002361-76.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Preliminar A 

primeira Reclamadas suscita preliminar de ilegitimidade passiva, todavia 

não merece ser acolhidas a preliminar, uma vez que a relação 

estabelecida se trata de relação de consumo. Nesta toada tem-se que 

ambas as reclamadas são fornecedoras e nesse sentido a 

responsabilidade civil entre as reclamadas é solidária nos termos do art. 

18 do CDC. Desta feita não há que se falar em ilegitimidade passiva, 

devendo passar à análise do mérito da questão. II – Mérito Em síntese o 

Reclamante assevera que adquiriu um aparelho de CELULAR MOTOROLA 

G-XT1640 MOTO G4 PLUS, no valor de R$ 2.208,00 em janeiro de 2017. 

Em março de 2017 o referido produto apresentou vícios e a autora se 

dirigiu à primeira Reclamada para solucionar o problema, oportunidade na 

qual foi orientada a enviar o aparelho para a assistência técnica da 

segunda Reclamada. Aduz que enviou o aparelho conforme fora orientado 

sem que houvesse o retorno do aparelho enviado. A Primeira Reclamada 

contesta alegando que não tem qualquer responsabilidade uma vez que 

fez o que lhe cumpria fazer que seria orientar a Reclamante a enviar o 

produto para a assistência técnica. E por fim alega não haver danos 

morais, senão meros aborrecimentos. A Segunda Reclamada alega que 

nunca se negou a reparar o aparelho e que não há configuração de danos 

morais, senão meros aborrecimentos. Desta feita é incontroverso que no 

presente caso houve o envio do aparelho para a assistência da reclamada 

sem o devido reparo. Logo a parte autora desincumbiu-se de seu ônus 

processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC, pois termo de coleta 

do aparelho. Já as partes requeridas não comprovaram a exclusão de sua 

responsabilidade. Deste modo, a responsabilidade é objetiva da ré, que 

não foi afastada por nenhuma excludente (art. 14, § 3.º do CDC), 

exsurgindo o dever de indenizar. Ademais nos termos do art. 18 do CDC 

todos os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados 

aos consumidores. Há dano moral a ser compensado ante a perda de 

tempo útil da parte autora em se ver obrigada a recorrer ao Poder 

Judiciário para solucionar problema simples, antes a recalcitrância da 

fornecedora na via administrativa. Sensação de impotência a que foi 

exposto o consumidor. Nesse o código de defesa do consumidor 

estabelece que o vício não sendo sanado no prazo de trinta dias o 

Reclamante faz jus a escolher entre substituição do produto, restituição da 

quantia paga ou abatimento proporcional do preço. E o pleito da 

Reclamante é no sentido de restituição do valor pago, direito que lhe 

assiste. No concernente aos danos morais entendo que a situação 

apresentada demonstra que o Reclamante até a presente data não 

recebeu seu aparelho de celular, reparado ou não, o que demonstra a 

indolência das Reclamadas no deslinde da demanda. Neste caso vislumbro 

que os transtornos transpassam os meros aborrecimentos adentrando na 

esfera de danos à personalidade. Nesse sentido a Turma Recursal já se 

posicionou que a ausência de reparo ante a tentativa administrativa de 

reparo, leia-se: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA 1ª Turma Recursal Única Recurso Inominado nº 

0028841-68.2013.811.0001 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: Romera Moveis e Eletrodomésticos Ltda. Recorrida: 

Norberta de Lima Ferreira EMENTA RECURSO INOMINADO. TELEVISÃO. 

VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. TENTATIVA DE 

RESOLUÇÃO DO IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo vício do produto cujo problema não é 

solucionado em definitivo no trintídio legal, surge o direito à parte de ver 

restituído o valor por ele despendido. Descumprimento contratual que 

ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois a parte 

adquiriu refrigerador, o qual apresentou vício que impossibilitou sua 

utilização desde sua entrega. Tentativas de solução do impasse via 

extrajudicial, sem êxito. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não devendo ser reduzido o 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Danos materiais comprovados no importe de R$ 1.090,00 

(mil e noventa reais). Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 

(seis mil reais) que não comporta redução. Sentença mantida pelos seus 

próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

NELSON DORIGATTI - Juiz de Direito/Relator (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 288416820138110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016)” O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) CONDENAR o requerido no pagamento à autora da quantia de R$ 

2.208,00 (dois mil duzentos e oito reais), a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.º 

43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; 

b) CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da quantia de R$ 

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

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jeonathãn Suel 

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

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

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

Floresta/MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002799-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGATHA APARECIDA MEINERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002799-05.2017.8.11.0007 REQUERENTE: AGATHA APARECIDA 

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

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

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

o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

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

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

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por AGATHA APARECIDA MEINERZ em 

face de VIVO S/A, onde a reclamante alega, em síntese, que teve seu 

nome negativado de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

aduzindo que jamais contratou serviços da empresa ré, razão pela qual 

pugna pela declaração de inexistência de débitos, bem como reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. 

Citada, a Reclamada apresentou sua defesa, impugnando os pedidos da 

inicial da reclamante e aduzindo que os serviços foram devidamente 

contratados e utilizados pela parte autora, bem como pela regularidade da 

inclusão do nome deste nos órgãos restritivos de crédito ante o não 

pagamento de seus débitos, pugnando ao final pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 
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comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada trouxe aos autos longo histórico de utilização 

da linha telefônica, bem como contrato de adesão aos serviços telefônicos 

devidamente assinado pela parte autora, que no meu entendimento foram 

aptos o suficientes a fim de modificar os direitos da parte autora, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise 

minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, a parte 

assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Assim, tenho 

que a situação em exame caracteriza tão somente culpa exclusiva do 

consumidor, por estar plenamente consciente na contratação dos 

serviços e não efetuar o pagamento das faturas tempestivamente, fato 

este que enseja a inserção devida aos cadastros de inadimplentes pela 

empresa Reclamada. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a 

parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Nesse sentido, tem orientado 

nossa Egrégia Turma Recursal: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA INSTRUÇÃO - INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO REGULAR - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - CONDENAÇÃO POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA - INVIABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a contratação do 

serviço de telefonia pela parte, não há que ser falar em prática de ato 

ilícito hábil a ensejar a desconstituição de dívida, ou a condenação em 

danos morais. Evidenciado o uso do processo para se abster de 

pagamento de dívida regular e recebimento indevido de indenização, 

torna-se imperiosa a condenação da parte a litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80 e 81 do CPC. Não sendo demonstrada a modificação da 

situação financeira da parte após deferimento da gratuidade da justiça, 

não há que se falar em revogação do benefício. (Ap 95259/2017, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)” 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

com a extinção do processo com resolução do mérito. Ademais, 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 12 de Março de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010354-56.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCENARIA PARIZOTTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010354-56.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS OLIVEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: MARCENARIA PARIZOTTO LTDA - ME Vistos. Tendo em 

vista a inexistência de valores a serem cobrados pelas partes em fase de 

Cumprimento de Sentença, revogo a decisão constante do ID n.º 1834675. 

Assim, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos 

termos do artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há custas 

pendentes de quitação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010424-78.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BOUCAULT (EXEQUENTE)

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010424-78.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCIANO BOUCAULT, KLEBER 

ZINIMAR GERALDINE COUTINHO EXECUTADO: MARCELO DE SOUZA 

FERREIRA Vistos etc. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Intimados os exequentes para manifestarem no 

processo, visando o regular andamento processual, quedaram inertes, 

conforme certidões lançadas nos eventos nº 9863067 e 11151589 . Calha 

registrar que os credores foram intimados há mais de um ano para 

manifestar no processo, no entanto, não tomaram as providências 

necessárias, o que certamente não coaduna com os princípios que 

norteiam o Juizado Especial Cível. Assim, impõe-se a extinção do feito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado da sentença, levante-se eventuais 

constrições judiciais e arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA APARECIDA SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001008-35.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LINDALVA APARECIDA 

SILVESTRE REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 
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E INVESTIMENTO Vistos. Intime-se a parte sucumbente/requerente para 

adimplir as custas processuais, em 05 (cinco) dias, observando-se o 

regramento da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, 

tendo em vista o decurso do prazo superior a 15 (quinze) dias sem 

manifestação das partes após o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do 

artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003268-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003268-51.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE MESSIAS PEREIRA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 330, 

inciso I do Código de Processo Civil. I – Mérito Trata-se de ação de 

indenização por dano material e moral em decorrência de a parte autora 

ter comprado um Notebook Dell, no valor de R$ 2.588, 63 (dois mil, 

quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos). Entretanto, 

sustenta o autor que o produto não foi entregue, por seguinte a compra 

fora cancelada unilateralmente, e por último não houve estorno do valor 

pago. Por tais razões, o autor requer a restituição do valor pago, assim 

como o pagamento de indenização por dano moral. Para comprovar o 

alegado o autor anexou nota fiscal de compra do produto (ID n.º 

10922888), comprovante de pagamento (Ids n.º 10922957 a 10923051), 

bem como atendimentos na tentativa de solução do problema pela via 

administrativa (Ids n.º 10922837 e 10922846). Por outro lado, a empresa 

requerida alega não ter cometido qualquer ato ilícito, e que a não entrega 

de produto ou cancelamento unilateral da compra são meros 

descumprimentos contratuais não passíveis de dano extrapatrimonial. 

Assim, no presente caso não houve entrega do produto por culpa da e a 

parte autora desincumbiu-se de seu ônus processual nos termos do art. 

373, inciso I do NCPC, pois anexou aos autos provas da compra, bem 

como comprovante de pagamento. Já a parte requerida não comprovou a 

exclusão de sua responsabilidade. Deste modo, a responsabilidade é 

objetiva da ré, que não foi afastada por nenhuma excludente (art. 14, § 3.º 

do CDC), exsurgindo o dever de indenizar. Há dano moral a ser 

compensado ante a perda de tempo útil da parte autora em se ver 

obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para solucionar problema simples, 

antes a recalcitrância da fornecedora na via administrativa. Sensação de 

impotência a que foi exposto o consumidor. O simples fato de o 

consumidor ter adquirido e pago o preço, mas não poder utilizar o produto 

adquirido em razão da não entrega pela requerida, é suficiente para a 

configuração do dano moral (damnum in re ipsa), quer seja pela frustração 

da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao consumidor, não podendo ser 

considerada hipótese de mero descumprimento contratual ou dissabor do 

cotidiano. Também é o entendimento da Turma Recursal Única do TJMT: 

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO ENTREGA DE 

PRODUTO. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. A 

respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado avaliou 

as provas produzidas, fixou a responsabilidade pela falha na prestação 

do serviço, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o 

ônus da prova e fixou com razoabilidade os danos morais 

experimentados. Havendo a compra de produto (moto elétrica kids) com 

data certa de entrega como presente de natal e não havendo a entrega da 

mesma, imperioso o dever de indenizar. Todas as questões foram bem 

analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, 

a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a 

fazer parte integrante desse voto. (120110184015/2013, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 19/09/2013, Data da publicação no DJE 19/09/2013). Na 

fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas 

também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, 

mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a 

repetição do ato ilícito, assim de acordo com os valores estipulados pela 

Turma Recursal Única do TJMT, fixo o valor da indenização por dano moral 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais) devido a essencialidade do produto. No 

que tange a repetição do indébito, restou caracterizado no presente caso 

o engano justificável, notadamente porque apreciando o conjunto 

fático-probatório, não se constatou a presença de má-fé do banco 

requerido conforme jurisprudência do STJ: “para se determinar a repetição 

do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou 

leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” REsp 1388972 / 

SC, não sendo aplicável a repetição em dobro prevista no artigo 42, 

parágrafo único, do CDC. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) CONDENAR o requerido no 

pagamento à parte autora da quantia de R$ 2.588,60 (dois mil, quinhentos 

e oitenta e oito reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do prejuízo (data da compra) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) 

CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da quantia de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) 

a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas processuais e 

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

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

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

apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

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

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de março 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEANDRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001143-47.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO LEANDRO DE 

MORAES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Intime-se o autor para juntada 

de comprovante de endereço em seu nome no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 20 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FOSCARIM SAGGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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1000528-23.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SIRLEI FOSCARIM SAGGIN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora jamais ter 

contraído dívidas com a parte requerida, requerendo ao final, indenização 

por dano moral pela negativação indevida. Por outro lado, a empresa ré 

anexou contestação e documento idôneo no qual demonstra seu crédito 

(ID n.º 10286692, pág. 02), em decorrência de cédula de crédito 

bancários, no qual realizou um empréstimo no valor de R$ 3.706,97 (três 

mil e setecentos e seis reais e noventa e sete centavos). Além disso, a 

olho nu pode-se afirmar ser da autora a assinatura, já que é semelhando a 

oposta na procuração (ID n.º 4973245). Diante de tal prova, forçoso 

concluir que a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos 

não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização 

pleiteada. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de 

sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, 

contrato que deu causa ao inadimplemento e inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito por meio da negativação. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido 

pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços bancários. 

Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade 

e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora não efetuou o 

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela ré. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 

15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

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

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

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

Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NOVELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12330687, foi interposto 

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

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12330687, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ARREGUY AMADO CORREA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002466-53.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VITOR ARREGUY AMADO 

CORREA DE ARAUJO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 

355, II do NCPC. I – Mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por VITOR ARREGUY AMADO CORREA DE 

ARAUJO em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto ao alegado cancelamento 

injustificado do voo de escala nº 1420, previsto para decolar às 09h10min 

do dia 16.07.2017, aduzindo a parte Requerente que necessitou esperar 

no aeroporto e sem qualquer assistência material, até ser realocado no 

voo do dia seguinte com embarque às 15h20min. Apesar dos argumentos 

da parte Requerida o pleito autoral prospera, ao menos em parte. Em sua 

defesa esta aduziu a necessidade de manutenção não programada, 

porém, tal circunstância trata-se de fortuito interno que não a exime da 

responsabilidade civil. Neste sentido destacando-se: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÇÃO DA AERONAVE. I. 

Relação de consumo. Aplicabilidade do CDC. Caracterizado o 

descumprimento do contrato pela má prestação dos serviços, devendo a 

empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva pelos danos sofridos. 

Manutenção não programada da aeronave, em decorrência de problema 

técnico, que não caracteriza a ocorrência de excludente da 

responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco inerente à 

atividade empresarial. Prova da existência do dano moral despicienda, uma 

vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os transtornos e 

aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de cancelamento de 

voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. Configurado o dano 

moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente para 

amenizar o abalo emocional experimentado. […] (TJSP - APL: 

10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 - grifo 

nosso). Ainda, tinha-se por controversa a prestação de assistência 

material em virtude do atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas. Não 

apenas pela inegável aplicação do CDC ao presente caso em concreto, 

mas também em virtude da tese defensiva suscitada, ou seja, que houve a 

devida assistência material, a parte Requerida atraiu para si, nos termos 

do art. 373, II, CPC, o ônus probatório em fazer prova da prestação da 

assistência material como fato impeditivo do direito do autor. Contudo, tal 

prova não restou produzida nos autos, não tendo a parte Requerida 

juntado qualquer comprovante de despesas ou recibo a tal título. É sabido 

que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, 

não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 
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caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Todavia, o valor arbitrado deve estar em consonância com 

os fatos demonstrados nos autos, não se olvidando que a prova de fato 

constitutivo do direito do autor incumbe a este, nos termos do art. 373, I, 

CPC, ainda que incida à hipótese a inversão do ônus da prova. Se por um 

lado inegável o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas no voo da parte 

Requerente que enseja a devida reparação moral, por outro lado, esta 

reparação moral deverá ser condizente com a ausência de elementos 

probatórios que demonstrem os prejuízos sofridos, além do atraso em si. 

Afirmou, por fim, que perdeu compromissos na cidade de destino; sem 

contudo, nem ao menos mencionar qual ou quais compromissos seriam 

estes, ou trazer aos autos qualquer prova destes. Por derradeiro, tenho 

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

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

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

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

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

Processo Civil para: a) CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da 

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

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 

do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SOARES DALLA RIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002145-18.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RONALDO SOARES DALLA 

RIVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Trata-se de ação 

indenizatória proposta por RONALDO SOARES DALLA RIVA na qual alega 

que compareceu a agência bancária para realizar o encerramento na 

conta e restituição de capital, tendo aguardado NA FILA aproximadamente 

221 (duzentos e vinte e um) minutos para ser atendido, conforme 

demonstra o comprovante daquele estabelecimento bancário. Ao final 

pede a condenação da instituição bancária, ora reclamada, pela afronta a 

sua dignidade. Extrai-se da peça exordial que o promovente se dirigiu até 

o interior da agência do promovido precisamente às 10h00min, vindo a ser 

atendimento somente às 13h41min. Após detida análise dos autos, 

constato que o pedido inicial não merece ser acolhido, conforme 

fundamentos que passo a declinar. Pois bem. Embora o tempo de espera 

em fila de estabelecimento bancário por lapso superior ao permissivo legal 

configure ato ilícito, esse fato, por si só, não autoriza a presunção de 

ocorrência de dano moral (damnum in re ipsa), sendo necessária a 

comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais no caso concreto, situação 

que não ocorreu. Desta feita, em que pese o inconformismo autoral, 

entendo que a situação descrita nos autos não causou qualquer dano a 

parte autora. Embora não deixe de visualizar os transtornos enfrentados 

pelo promovente, os supostos danos morais descritos, não vão além de 

meros aborrecimentos, sob pena de indevida banalização do instituto do 

dano moral, importante conquista jurídica trazida a partir do Texto 

Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, realmente, se 

configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a exposição pública, 

situações que não se coadunam com um simples resultado de exame. 

Assim, ainda que sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, 

somente há se falar em dano moral, quando há abalo percuciente à 

personalidade ou à dignidade do ser humano, abalo esse não verificado 

no caso em comento. Nesse sentido é a jurisprudência: Processo nº 

0029201-63.2014.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente: Vilma Bezerra Leite Recorrido: Banco Bradesco S.A. EMENTA 

FILA DE BANCO. ESPERA ALÉM DO TEMPO ESTABELECIDO EM LEI 

MUNICIPAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CUASA, POR SI SÓ, DANOS DE 

NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO 

ABALO SOFRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A simples espera em fila de banco, ainda que 

ultrapasse o tempo estabelecido em lei municipal, não causa no 

consumidor constrangimentos passíveis de indenização. Necessária 

comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme 

dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu 

no caso concreto. Recurso não provido. VOTO Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: O douto 

magistrado que proferiu a sentença analisou com percuciência as 

alegações das partes e as provas dos autos, aplicando com justeza o 

direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Para maior clareza, 

transcrevo excertos da respeitável sentença: O reclamante busca ver o 

reclamado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, 

apontando como ato ilícito a demora de atendimento na agência bancária. 

À parte toda a discussão que se trava no processo, entendo que a 

solução jurídica a ser adotada resume-se na simples constatação de que 

não há, nestes casos de demora de atendimento em filas bancárias, 

danos morais que exceda a esfera dos aborrecimentos por qualquer um 

suportáveis na vida em sociedade. Não ignoro que mereça o consumidor 

bom, célere e eficiente atendimento, o que significa que há, neste caso, 

ato ilícito. Entendo, contudo, que, para tato, para dar efetividade ao 

comando legal, deve contar ela com o indispensável instrumento 

sancionatório administrativo (multa), à disposição do município que a 

editou, sob pena de quedar-se letra morta. O reclamante não sofreu 

nenhum abalo à honra e nem experimentou qualquer situação de dor, 

sofrimento ou humilhação. No aspecto individual, o entendimento que se 

firma é de que os inconvenientes enfrentados pelo consumidor não 

excedem aos chamados meros aborrecimentos cotidianos. Não se deve 

admitir a banalização dos danos morais, importante conquista jurídica 

trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em 

que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a 

exposição pública, situações que não se coadunam com uma simples 

situação de permanência em fila bancária. [...] Assim sendo, pelos 

fundamentos acima, não se podendo falar em indenização sem a 

presença de dano ou prejuízo, julgo improcedente esta reclamação. A 

recorrente argumenta que suportou danos morais, pois na data dos fatos 

estava se recuperando de danos físicos sofridos em um acidente 

automobilístico, os quais foram agravados pela longa espera na fila. A 

recorrente, no entanto, não comprovou sua alegação, pois não há indícios 

de prova do alegado acidente. Ademais, conquanto tenha trazido aos 

autos documentos médicos, percebo que não comprovam o alegado 

agravamento de seu estado de saúde. Não há, portanto, prova do nexo de 

causalidade entre a espera na fila do banco e o agravamento do estado 

de saúde. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte 

recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 292016320148110002/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016) Isto posto, 

pelos fundamentos acima, não se pode falar em indenização por danos 

morais sem a presença de danos ou prejuízos experimentados pelo 

reclamante. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

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

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 
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9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juiz Leigo, nos 

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

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI BLASIUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001026-22.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL MESSIAS VENTURA 

DA SILVA REQUERIDO: EDNEI BLASIUS Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos materiais, ao argumento de que realizou 

contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ 40.000,00 e que o 

reclamado somente lhe pagou R$ 15.000,00, sendo, portanto, credor do 

Reclamado no valor de R$ 39.478,35 resultante do débito corrigido 

monetariamente e acrescido de juros legais. O requerido contesta, 

informando que não há débito. Aduz que houve pagamento pela tradição 

de veículo automotor. Da análise dos documentos carreados aos autos e 

adequando-os ao petitório percebe-se que há impossibilidade de 

prosseguimento do feito pelo rito estabelecido na Lei 9.099/95, em razão 

do valor do contrato superar o valor do teto do Juizado Especial. Neste 

sentido já se posicionou a Turma Recursal do Estado do Mato Grosso: 

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0014671-23.2015.811.0001 

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrentes: Maria Soares de 

Magalhães, Nadim Amui Junior e Paula Magalhães Mendes Recorrido: 

Plaenge Empreendimentos Ltda. EMENTA RECURSO INOMINADO. ACÃO 

INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA 

CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Conforme dispõe o artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial cível tem competência para julgamento das causas cujo 

valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo. Ação proposta 

pelos requerentes, com pretensão total de R$ 91.855,50 (noventa e um mil 

oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), que excede o 

limite de alçada desta Justiça Especializada. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos. VOTO Dispensado o relatório. Egrégia Turma: O 

douto magistrado que prolatou a sentença analisou com percuciência as 

alegações das partes e as provas dos autos, aplicando com justeza o 

direito. Assim, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 

Para maior esclarecimento, transcrevo excertos da r. sentença: “(...) 

Cuida-se de ação de reparação de perdas e danos que Maria Soares de 

Magalhães, Nadim Amui Junior e Paula Magalhães Mendes move em 

desfavor de Construtora Plaenge Empreendimentos Ltda objetivando o 

pagamento de danos morais a cada um dos autores do teto previsto na Lei 

n° 9.099 de 26 de setembro de 1995. Contudo, constata-se a 

incompetência deste Juizado para processar e julgar este feito, uma vez 

que a pretensão dos autores supera o valor de alçada de 40 (quarenta) 

salários mínimos. De acordo com o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação; No entanto, a Exma. Sra. Corregedora-Geral da 

Justiça, Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, no expediente 

protocolizado sob nº 0096589-52.2015.8.11.0000, prolatou decisão nos 

seguintes termos: (...) no que tange ao caso em tela, necessário se faz 

considerar o preceituado no art. 3º da Lei 9.099/95 e o art. 275 do Código 

de Processo Civil que determinam o seguinte: “Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: II - as 

enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;” (grifei) 

“Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário: II - nas causas, 

qualquer que seja o valor; B) de cobrança ao condômino de quaisquer 

quantias devidas ao condomínio;” (grifei) Observa-se, portanto, a 

existência norma específica, que possibilita a postulação de ações 

perante o Juizado Especial, quando se trata de cobrança de quantias 

devidas ao condomínio. Dessa forma, há liberalidade da parte para 

adentrar com a Ação de Cobrança, dos referidos valores, tanto na Justiça 

Comum, por meio do procedimento sumário (art. 275, II, CPC), quanto no 

Juizado Especial (art. 3º, II, da Lei 9.099/95), com a observância do teto 

máximo de 40 salários mínimos. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, a teor do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. (...)” Pelo exposto, 

nego provimento ao recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 146712320158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2016, Publicado no DJE 

21/10/2016)” Pelo exposto, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito nos moldes do artigo 51, inciso II, da Lei nº. 9.099/1995. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001175-52.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEI JOSE DE MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte sucumbente/requerente 

para adimplir as custas processuais, em 05 (cinco) dias, observando-se o 

regramento da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, 

tendo em vista o decurso do prazo superior a 15 (quinze) dias sem 

manifestação das partes após o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do 

artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DE ARCANJO (REQUERENTE)

EMERSON APARECIDO SILVESTRE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000327-31.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EMERSON APARECIDO 

SILVESTRE DA COSTA, EDNA MARIA DE ARCANJO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Sustenta a parte 

requerente que é cliente da ora Requerida, concessionária de serviço de 

energia elétrica e durante todo o período de contrato, cumpriu 

rigorosamente com a sua obrigação adimplindo em dia os valores devidos 

em contraprestação ao serviço contratado. Afirma que fora surpreendida 

com uma interrupção inesperada do fornecimento de energia elétrica. O 

requerido contesta, informando ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação à autora. Alega ainda que não houve qualquer 
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suspensão de fornecimento na referida unidade consumidora. A regra 

processual estabelece que, no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a 

parte autora deve provar ato constitutivo de seu direito, o que não se 

vislumbra nos autos. Não há nos autos qualquer indício de prova da 

alegada suspensão de serviços. Por outro lado há o pedido de inversão 

do ônus da prova por se tratar da relação de consumo, todavia tal instituto 

não é absoluto, devendo o consumidor produzir as provas que lhe são 

possíveis. Neste sentido já se posicionou a Turma Recursal do Estado do 

Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0074319-31.2015.811.0001 Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: Karlos Gregory Dias Estral Recorrido: Claro S.A. EMENTA 

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. PEDIDO DE 

CANCELAMENTO NÃO PROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 

Incumbe à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de 

formar, em seu favor, a convicção do juiz, conforme regra do artigo 373, I 

do novo Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a parte 

requerente desse ônus, limitando-se a alegações, desprovidas do suporte 

probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a 

improcedência do pedido inicial. Parte requerente que alega ter contratado 

serviço de telefonia da empresa requerida e ter solicitado o seu 

cancelamento, mas que não informou o protocolo comprovando o 

cancelamento do serviço, tampouco juntou qualquer documento 

demonstrando estar em dia com suas obrigações enquanto o contrato 

ainda estava vigendo. Sentença mantida.” (grifei) No presente caso, a 

parte autora não pugnou pela produção de prova testemunhal, precluindo 

o requerimento de novas provas. Logo, no que se refere ao fato em que 

se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do 

autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. A prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante 

não é impossível ou excessivamente impossível, haja que bastaria este ter 

produzido prova testemunhal que provasse a efetiva suspensão dos 

serviços. Neste caso, a reclamante deixou de comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito. Nesta condição, a improcedência da ação se 

impõe. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. 

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002282-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002282-97.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DE JESUS LOPES DA 

SILVA REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos. 

Conforme inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, II, do vigente CPC. I – Mérito No mérito afirma a parte autora ter sido 

enganada por representantes da empresa requerida, uma vez que 

realmente firmou contrato no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e 

nove reais) parcelado em 10 vezes de R$ 39,90 (trinta e nove reais e 

noventa centavos). Ocorre que as revistas e a mala adquirida nunca 

chegaram até a residência da autora e o valor foi cobrado integralmente 

em sua fatura, sem que houvesse parcelamento. A contestação da parte 

requerida foi anexada aos autos de forma intempestiva (ID n.º 11035065) 

e em decorrência deste fato decreto a revelia do réu. Verifica-se que a 

parte autora desincumbiu-se de seu ônus processual ao demonstrar o 

cumprimento de sua parte no contrato (ID n.º 9514900), ou seja, 

pagamento da assinatura da revista e da mala (ID n.º 9514908), nos 

termos do art. 373, inciso I do NCPC. Por outro lado, a parte requerida não 

comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, 

com fulcro no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, cumpre salientar que é 

ônus do fornecedor provar, a ocorrência de excludentes de 

responsabilidade previstas no art. 12, § 3.º, inciso III, do CDC. Essa prática 

da requerida configurou-se como ilícita passível de reparação por dano 

moral, por sujeitar o consumidor (no caso a autor), a constrangimentos, 

aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações por ter sido 

cobrada a parcela no valor integral sem o devido parcelamento e ainda 

sem que houvesse entregue o produto de forma satisfatória. Esse 

comportamento abusivo da ré gera o dever de indenizar em razão da 

disciplina do art. 6.º, VI e VII, do CDC, e do preceito fundamental contido no 

art. 5.º, inciso X, da Constituição Federal. O simples fato de o consumidor 

ter adquirido e pago, mas não poder utilizar o produto adquirido em razão 

da não entrega pelo requerido, é suficiente para a configuração do dano 

moral (damnum in re ipsa), quer seja pela frustração da utilização do bem, 

ou pelo desrespeito ao consumidor, não podendo ser considerada 

hipótese de mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. 

Também é o entendimento da Turma Recursal Única do TJMT: RECURSO 

INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. NÃO 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. A respeitável 

sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado avaliou as provas 

produzidas, fixou a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, 

caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da 

prova e fixou com razoabilidade os danos morais experimentados. 

Havendo a compra de produto (moto elétrica kids) com data certa de 

entrega como presente de natal e não havendo a entrega da mesma, 

imperioso o dever de indenizar. Todas as questões foram bem analisadas 

quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do 

que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a fazer parte 

integrante desse voto. (120110184015/2013, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

19/09/2013, Data da publicação no DJE 19/09/2013). (grifo meu) Na 

fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas 

também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, 

mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a 

repetição do ato ilícito, assim de acordo com os valores estipulados pela 

Turma Recursal Única do TJMT fixo o valor da indenização por dano moral 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente CPC para: a) CONDENAR a empresa requerida pagar à parte 

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

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) CONDENAR a empresa 

requerida pagar à parte autora a quantia de R$ 399,00 (trezentos e 

noventa e nove reais), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do prejuízo e acrescidos de juros de mora 

de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

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

MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de março de 

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

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38669 Nr: 4170-41.2005.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pereira dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSON PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

11099752876, Rg: 1962537-5, Filiação: Claudio Fernandes dos Santos e 

Marina Alves Pereira dos Santos, data de nascimento: 06/05/1967, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Processo n.º 4170-41.2005.8110007Código:38669Autor: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSORéu: NILSON 

PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “NILSINHO”Vítima: ESTEVÃO ELEODOROS E 

N T E N Ç AVISTOS ETC.1.Cuida-se de Ação Penal formulada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, cuja denúncia foi 

oferecida em desfavor do réu NILSON PEREIRA DOS SANTOS, vulgo 

“NILSINHO”, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime 

previsto no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, tendo 

como vítima ESTEVÃO ELEODORO.2.Consta na denúncia que no dia 18 de 

setembro de 2004, por volta das 20:30h, na Avenida Central, no Bairro 

Jardim Panorama, na Cidade e Comarca de Alta Floresta, o pronunciado 

agindo com animus necandi e por motivo fútil consistente em discussão 

por cobrança de dívida de jogo de sinuca, fazendo uso de uma faca 

agrediriu a vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas na certidão 

de óbito para localização das lesões, o que ocasionou a morte.3.Após 

regular instrução criminal, em juízo de admissibilidade da culpa, foi o réu 

pronunciado nos exatos termos da inicial acusatória, determinando, por 

conseguinte, a sua submissão a julgamento popular, o qual hoje se 

realiza.4.Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar a série 

única de quesitos, referente à vítima Estevão Eleodoro, reconheceu a 

autoria e materialidade delitiva;5.Considerando que o Conselho de 

Sentença, ao apreciar a série única de quesitos, optaram por não 

reconhecerem as teses defensivas arguidas em plenário de homicídio 

privilegiado, e ainda reconhecerem a qualificadora de ter o réu agido por 

motivo fútil;6.Atento à soberana decisão do Conselho de Sentença hei por 

bem CONDENAR NILSON PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “NILSINHO”, 

brasileiro, portador do RG n.º 2.139.377-1 SSP/MT, nascido aos 

06/05/1967, natural de Rondonópolis/MT, filho de Marina Alves Pereira dos 

Santos e Cláudio Fernandes dos Santos; nas sanções artigo 121, § 2°, 

inciso II (motivo fútil), do Código Penal com implicações do art. 1º, inciso I, 

da Lei 8.072/90, em relação à vítima ESTEVÃO ELEODORO.7.Nos termos 

do inciso XLVI, do artigo 5°, da Constituição Federal e artigos 59 e 68 do 

Código Penal, passo a analisar os elementos individualizadores da pena, 

bem como a fixá-la, nos seguintes termos:8.No que tange à culpabilidade, 

o réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua 

atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e 

premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta 

diferente, uma vez que, cuida-se de pessoa com idade suficiente e que 

deveria ter o tirocínio para evitar a trágica conduta que tomou e da forma 

como foi perpetrado o delito; o comportamento do réu foi doloso e 

premeditado, posto que ao colher a vítima com facadas não deu chances 

para reagir ou até mesmo ser socorrida; o grau de culpabilidade 

revelou-se elevado proveniente de reflexão tradutora de pertinácia 

criminosa significativa, porquanto demonstrou total desprezo à vida 

humana.9.O réu não registrava antecedentes criminais, ao que se 

vislumbra dos autos;10.Quanto a personalidade ao que se denota dos 

autos, cuida-se de pessoa agressiva e hostil;11.No que tange a conduta 

social nada se apurou que desabonasse a mesma;12.Os motivos do crime 

são vis, pois o delito deu-se de forma pérfida e calculista, pois após 

cobrança de dívida de jogo de sinuca;13.As circunstâncias do crime são 

as narradas na denúncia, ou seja, o réu emulado pela ira e munido de uma 

faca, ceifou a vida da vítima sem quaisquer sinais de arrependimento;14.O 

comportamento da vítima em nada ou pouco influenciou na prática 

delitiva;15.As consequências do crime foram trágicas e lamentáveis, pois 

culminou na morte da vítima, o que certamente impingiu grande sofrimento 

aos seus familiares;16.Considerando as circunstâncias judiciais - artigo 

59, do Código Penal - acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo 

que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a 

ressocialização, a pena base deve ser fixada no mínimo legal para o 

crime, posto cuidar-se de homicídio qualificado e, portanto, fixo-a em 12 

(doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado em relação à 

vítima Estevão Eleodoro.17.Na segunda fase, não há atenuante ou 

agravante a ser aplica permanecendo a pena no patamar que se encontra. 

18.Outrossim, na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição 

a influir na pena já aplicada, TORNO-A DEFINITIVA às mínguas de outras 

circunstâncias e/ou causas que possam influenciar nesse quantum.DO 

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:19.Nos moldes do artigo 33, 

parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo ao réu o REGIME 

INICIALMENTE FECHADO para o cumprimento da pena.20.Todavia, 

considerando que o réu foi solto e colocado em liberdade, tendo o mesmo 

praticado delitos das mais variadas espécies, inclusive praticando crimes 

violentos como roubos e homicídios após sua colocação em liberdade, há 

a necessidade da sua prisão por sentença condenatória para o cabal 

cumprimento da pena, haja vista sua personalidade votada para a pratica 

delitiva.21.Portanto, a prisão cautelar visando a recaptura, ainda se faz 

necessária para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei 

penal, pois diante da gravosa situação processual do réu, uma vez 

colocado em liberdade, certamente se evadirá deste Estado e 

oportunamente não mais será encontrado para a execução da pena, 

tornando a condenação ilusória, já que servirá apenas para aumentar os 

já elevados números de processos que abarrotam as prateleiras dos 

cartórios criminais numa esperança vã, de que um dia o réu venha a ser 

capturado e a pena aí então executada.22.29.Feitas tais considerações, 

DECRETO DE PRISÃO PROVISÓRIA do réu e, por conseguinte determino a 

expedição de MANDADO DE PRISÃO, NEGANDO-LHE o direito de apelar 

em liberdade.DA REPARAÇÃO DOS DANOS AOS FAMILIARES DA 

VÍTIMA23.Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c 

inciso I, do artigo 91, do Código Penal,, que por ocasião da prolação da 

sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação 

dos danos causados pela infração.24.Neste diapasão, outra não é a 

hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu aos 

familiares da vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao 

perpetrar o delito em questão, por óbvio causou graves danos e abalos 

aos familiares da vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o 

dispositivo legal mencionado alhures.25.Tomadas tais considerações 

acima e considerando os prejuízos sofridos pelos mesmos, entendo como 

valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

que a fixo de forma definitiva.DELIBERAÇÕES FINAIS:26.Condeno, ainda, o 

réu no pagamento das custas e despesas processuais.27.Decreto a 

perda da arma instrumento do crime, devendo a mesma ser remetida para 

destruição, se possível.28.Com a prisão, expeça-se guia provisória de 

recolhimento.29.Com o trânsito em julgado, tomem-se a Escrivania as 

seguintes providências:- lance-se o nome do réu no rol dos culpados; - 

oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 

15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento 

ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT; - 

comuniquem-se os órgãos de registro; - oficiem-se à Secretaria de 

Segurança Pública para que destine vaga em estabelecimento adequado, 

para o cumprimento da pena imposta ao réu.- remeta a arma instrumento 

do crime para destruição, conforme determina a CNGC.- após, não 

havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de costume.30.Proceda-se às anotações necessárias, conforme 

determina a CNGC.31.INTIMEM-SE, se possível, os seus familiares desta 

decisão conforme preceitua o § 2.°, do artigo 201, do Código de Processo 

Penal .32.Diante da redação dada pela Lei 12.736/2012, a qual 

acrescentou o § 2.º, ao artigo 387, do Código de Processo Penal, 

proceda-se com a detração da pena ao réu, se houver.33.Sentença 

publicada no Plenário do Tribunal do Júri de Alta Floresta/MT, aos 12 de 

março de 2.018, às 16:58h, saindo as partes intimadas para os efeitos 

recursais.Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se.Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito - Presidente do Tribunal do JúriDr. Daniel Carvalho 

MarianoPromotor de JustiçaDr. Paulo Roberto da Silva MarqueziniDefensor 

P ú b l i c o C o n s e l h o  d e 

Sentença:1º__________________________________2º______________

____________________3º__________________________________4º__

________________________________5º__________________________

________6º__________________________________7º______________

____________________

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Lourdes de 

Souza, digitei.
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Alta Floresta, 13 de março de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113600 Nr: 2112-50.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

33995702520, Rg: 2757930-1, Filiação: Maria Jolina Ferreira e Esmeraldo 

Lima da Silva, data de nascimento: 28/02/1954, brasileiro(a), natural de 

Tanquinho-BA, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de denúncia (fls.05/07) em desfavor de José 

Ferreira da Silva, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática 

do crime previsto no artigo 121, do Código Penal (aditado para artigo 121, 

§ 2°, inciso IV), em face da vítima João Rodrigues dos Santos. Consta na 

denúncia:“(...) No dia 23 de março de 2014, por volta das 17h00min, na 

propriedade agrícola, fazenda Santa Rosa, 1ª Norte, Vila Rural, nesta 

cidade e comarca de Alta Floresta/MT,o indiciado José Ferreira da Silva, 

com uso de arma branca (faca), matou a vítima João Rodrigues dos 

Santos, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 13/14 e Laudo de 

Necropsia de fls. 27/29.Extrai-se dos autos que, no dia e local 

supracitados Anderson Ferreira da Silva, gerente da fazenda, estava em 

sua residência quando ouviu alguns gritos, ocasião em que foi até a beira 

do pasto, correndo para ver o que estava acontecendo, e nada viu. Ato 

contínuo, foi até a casa dos peões que fica em frente a sede, e viu a 

vítima caída ao solo e próximo da mesma uma faca suja 'da' sangue e ao 

seu lado o denunciado.Colhe-se que, a vítima estava desarcordada, sendo 

que, quando Anderson foi acionar a polícia, o denunciado aproveitou-se 

para empreender fuga, correndo para o fundo da residência, entrando em 

um mandiocal.Infere-se que, os policias militares rapidamente chegaram ao 

local, logrando êxito em capturar o acusado. Segundo informou Anderson, 

a vítima e o acusado vinham tendo desentendimentos verbais por coisas 

banais”. Autos de inquérito policial n° 141/2014, auto de prisão em flagante 

delito (fls. 09), boletim de ocorrência, laudo pericial, termos de oitivas, 

declarações e demais elementos investigativos com relatório final da 

Autoridade Policial (fls. 10/54). Decretação da prisão preventiva (fls. 58/59 

verso). Mandado de citação devidamente cumprido (fls. 62).Decisão de 

recebimento da denúncia às fls. 65.Apresentação de resposta à 

acusação (fls. 68), se reservando a debater os fatos na ocasião de suas 

derradeiras razões. Em seguida, por intermédio da Defensoria Pública (fls. 

70/77), o acusado pugnou pela revogação da prisão preventiva, alegando 

que os requisitos para a manutenção da custódia cautelar não se faziam 

presentes, e, na ocasião, instado o Parquet a se manifestar (fls. 78/80), 

este requereu o indeferimento do pleito, sendo o mesmo indeferido, por 

decisão de fls. 81/82, posteriormente mantida às fls. 84/85. No decorrer da 

instrução processual, em que foram ouvidas as testemunhas Darli Luciano 

da Silva, João dos Santos Rocha e Anderson Ferreira da Silva e p réu ao 

ser interrogado exerceu o seu direito constitucional de permanecer em 

silêncio (fls. 92, mídia de fls. 94). Após a inquirição das testemunhas em 

audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público (fls. 95/97) pediu 

o aditamento da denúncia, imputando ao réu a conduta delituosa contida 

no artigo 121, § 2°, inciso IV do CP, o qual fora acolhido em decisão de fls. 

98.A Defensoria Pública às fls. 101 e 102/102 verso, pugnou por nova 

inquirição das testemunhas em função do aditamento ora acolhido. 

Requereu ainda arevogação da prisão preventiva do réu.Instado a se 

manifestar, o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão 

preventiva do acusado (fls. 103/104).Em decisão de fls. 105/106, a prisão 

preventiva fora revogada, com certidão de cumprimento às fls. 110.Entre 

um ato e outro, em decorrência do denunciado ter se mudado e não 

informado ao juízo, o Parquet pugnou pela decretação da revelia do 

mesmo, destarte, o pedido fora acolhido às fls. 149.Por fim, em sede de 

memoriais escritos, o Ministério Público postula pela pronúncia do 

denunciado nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, IV, CP (fls. 

160/162). A Defesa em memoriais escritos (fls. 163/165), postula pela 

impronúncia por absoluta ausência de prova judicial, com fulcro no artigo 

414 do CPP. É o relatório no essencial. Vieram-me os autos 

conclusos.FUNDAMENTO E DECIDO.Os autos tramitaram regularmente, e 

não havendo preliminares ou questões pendentes, passo a analise do 

mérito da causa.Preambularmente, convém debruçar sobre o acervo 

probatório no propósito de averiguar a existência de provas suficientes 

acerca da autoria e da materialidade do crime supra mencionado.DA 

MATERIALIDADE.De início, comprovada a materialidade pelo laudo de 

necropsia aportado às fls. 34/36, juntamente com laudo pericial de fls. 

40/54, e prova oral judicializada.DA AUTORIA.Verifica-se nos autos a 

presença de elementos probatórios suficientes de autoria, bem como 

indícios suficientes e razoáveis de provável animus necandi, na ação do 

denunciado. Quanto à autoria resta suficientemente comprovada, nos 

documentos que instruem esta ação criminal, com robustos depoimentos 

de ao mínimo inimizade entre o denunciado e a vítima, a qual pode ter 

gerado a motivação para o cometimento do fato imputado ao réu.Não 

obstante, as investigações não demonstraram em nenhum momento, a 

circunstância da ação de indivíduo diverso destes autos, atribuindo ainda, 

ato suspeito ao denunciado, pois, como consta em depoimento da 

testemunha Anderson Ferreira da Silva, no instante que o mesmo chegou 

ao local do fato ocorrido, a única pessoa que se encontrava ali, era 

exatamente o denunciado.Destarte, ainda no depoimento do Sr. Anderson 

o mesmo citou, que na data o Sr. José Ferreira da Silva havia ingerido 

bebida alcoólica, o que inclusive, imputava-o com um hábito comum ao 

mesmo, ademais, segundo o Sr. Darli o réu fora encontrado em uma 

plantação de mandioca após o fato "escondendo-se".Ressalvo ainda que, 

o mesmo fora visto pelo Sr. Anderson não desferindo um golpe, no 

entanto, sendo o único no local, é curioso de fato, pois, com o 

cometimento de um fato de tal gravame, a indiferença, se assim 

simplesmente o fosse, porém, quando elencado a relação conflituosa 

entre suposto autor e vítima, transmuda a conduta de ato comum, para 

tentativa de esquivar-se da força policial, sendo, bastante para o 

pronunciamento do denunciado, segue entendimento do TJMT:RECURSO 

EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E 

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 

PRONÚNCIA – 1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 

INVIABILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA 

LEI PENAL – INDEMONSTRADA ALTERAÇÃO FÁTICA A JUSTIFICAR A 

CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR 

MANTIDA – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGAÇÃO DE TER 

AGIDO SOB O PÁLIO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – 

AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL E IMINENTE NÃO COMPROVADA DE FORMA 

CABAL PELA PROVA COLIGIDA NOS AUTOS – DÚVIDA A SER DIRIMIDA 

PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS 

DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 

INSUSTENTABILIDADE – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI 

PARA ANÁLISE MERITÓRIA – (...) 2) Incabível a pretensão de absolvição 

sumária quando comprovada a existência do crime e indícios suficientes 

da autoria e, não sendo possível a comprovação e forma cabal da 

ocorrência da legítima defesa, mercê das provas incitarem dúvida 

razoável a esse respeito, deve ser mantida a decisão de pronúncia, 

porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza da condenação, 

mas constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. (...) (RSE 

82113/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) - 

Grifei.Mesmo com a refutação por parte do réu, do ato imputado a ele, 

todas circunstâncias apontam de forma verossímil para a autoria sendo do 

mesmo.Além disso, o laudo de necropsia de fls. 34/37 de forma inequívoca 

informa o óbito da vítima por choque cardiogênico em função de uso de 

instrumento pérfuro cortante, qual seja, uma arma branca (faca), dando 

por norte a materialidade do delito.Ademais, o laudo pericial de fls. 40/54, 

descreve como em tese ocorreram os fatos, da seguinte forma:"(...) 

Encontrava-se a vítima, na posição deitada, sobre a "rede" afixada na 

lateral esquerda da varanda da edificação, momento em que é golpeada 

por instrumento pérfuro-cortante, produzindo pelo menos a lesão 

pérfuro-incisa. Ato contínuo, a vítima se levanta da "rede" e inicia 

deslocamento da direção nordeste para noroeste, por aproximadamente 

3,00m (três metros) e se apoia no 2° "pé direito" (localização norte > sul) 
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permanecendo por tempo que o Perito não pode precisar, mas suficiente 

para produzir a aglomeração de sangue constatada sob os membros 

inferior do cadáver e a mancha de sangue produzida por contato 

constatada no 2° "pé direito" da varanda. Ato contínuo a vítima tenta 

novamente iniciar deslocamento, mas tomba ao solo, aproximadamente da 

direção leste para oeste, em decúbito dorsal, permanecendo neste 

posicionamento até a chegada da equipe pericial (...)". Assim, não há que 

se falar que o caderno probatório é insuficiente para comprovar a autoria 

do fato, ademais, a defesa pugnou pelo não pronunciamento do 

denunciado, nos moldes do artigo 414, ora, vamos em primeiro momento 

verificar o contido no referido artigo: "Não se convencendo da 

materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou 

de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado". 

Conquanto, no caso em especifico, atua algo chamado livre 

convencimento do juiz, no entanto, deve-se o mesmo estar "convencido" 

para tanto, o que, no caso concreto, este magistrado não esta, pois, o 

conjunto probatório se demonstra robusto, vale ressaltar as declarações 

colhidas pela Depol, as inquirições das testemunhas em juízo e dos laudos 

aportados nos autos, restando em matéria suficiente para subsidiar a 

pronúncia. Apesar das testemunhas não terem de fato, presenciado o 

momento do clímax, todos indícios apontam ao denunciado, principalmente, 

pelo descrito pela testemunha Anderson, desde os conflitos entre vítima e 

denunciado, até o momento em que encontrou a vítima e lá, também o Sr. 

José, que posteriormente, se dirigiu a um mandiocal.A tese sustentada 

pela defesa, de que não há indícios tanto de materialidade quanto de 

autoria. Com efeito, não são acusações apenas embasadas em 

abstrações da mente humana, pois, se encontra nos autos respaldo para 

pronúncia, com indícios suficientes comprovados, pelos laudos juntados 

aos autos, e, inquirição das testemunhas. Ademais, deve-se considerar, 

ressalvando-se o entendimento desse magistrado, a posição do STJ e 

STF, admitindo a pronúncia com base apenas em elementos inquisitoriais. 

S o b r e  o 

versado:PENALEPROCESSOPENAL.HABEASCORPUSSUBSTITUTIVODE 

RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM 

S E N T I D O  E S T R I T O .  D E C I S Ã O  D E  P R O N Ú N C I A 

CONSUBSTANCIADAEXCLUSIVAMENTEEMELEMENTOS OBTIDOS POR 

INQUÉRITO POLICIAL.VIOLAÇÃODOPRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DELEGADODOCASO OUVIDO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. 

H A B E A S  C O R P U S  N Ã O  C O N H E C I D O .  ( . . . ) 

2.Nal inhadosprecedentesdestaCortee do Supremo Tr ibunal 

Federal,embora não seja possível sustentar uma condenação com base 

e m  p r o v a p r o d u z i d a e x c l u s i v a m e n t e n a f a s e i n q u i s i t o r i a l , n ã o 

ratificadaemjuízo,tal entendimento não se aplica à sentença de pronúncia. 

3.Adecisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal 

doJúri,nãoexigeum juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a 

materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, 

no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por 

ocasião do julgamento da causa pelos jurados. (...) (STJ/HC 314.454/SC, 

Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, 

DJe 17/02/2017) (grifo nosso).Comprovada a materialidade, restam 

satisfeitos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não 

tendo o silêncio judicial, por si só, o escopo de afastar a pronúncia. Assim 

entendeu o TJDFT em Apelação Criminal 0150910171283, em 

03.05.2016:APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO CONTRA IMPRONÚNCIA – 

HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU 

A DEFESA DA VÍTIMA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. I. A sentença 

de pronúncia concretiza juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à 

existência de prova da materialidade do ilícito e indícios da autoria. (...) - 

Grifei.Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes da 

autoria, o resultado jurídico é a pronúncia. Nesse sentido, STF, AI 742202 

AgR / PE, d.j.:06/04/2010:EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 

5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM BASE NO 

ARGUMENTO DE QUE OS REQUERIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE 

DILIGÊNCIAS APRESENTADOS PELO ORA AGRAVANTE NAS INSTÂNCIAS 

ANTERIORES, COM O INTUITO DE CORROBORAR SUA TESE DE LEGÍTIMA 

DEFESA NA FASE DA PRONÚNCIA, NÃO FORAM APRECIADOS. 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE O 

ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE 

TODAS AS QUESTÕES QUE LHE SÃO APRESENTADAS E QUE, PARA A 

PRONÚNCIA, BASTAM A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE 

AUTORIA, NOS TERMOS DO ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

PRECEDENTES. (...) "para a prolação da sentença de pronúncia, não se 

exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a 

respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, 

mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que 

haja indícios de sua autoria" (RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJE 

20.6.2008). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.Para análise 

do caso, é quanto basta, com vistas à prevenção de excesso de 

linguagem. Nesse sentido, STJ, AgRg no AREsp 370802 / SC, d.j. 

22.20.13:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE 

LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. ARTS. 

93, IX, DA CF E 413 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.Árdua 

é a tarefa do julgador ao motivar a sentença de pronúncia, pois, se 

excede na fundamentação, pode influir no convencimento dos jurados. Se, 

em contrapartida, às vezes primando por uma atuação mais cautelosa, 

deixa de apontar na decisão o lastro probatório mínimo que ensejou suas 

razões de convencimento, incide em nulidade, não por excesso de 

linguagem, como ocorre na primeira hipótese, mas por ausência de 

motivação, ante a inobservância do que preceitua o art. 93, IX, da 

Constituição Federal. (...) - Grifei.Nesse sentido, STJ, RHC 39765 / AL, d.j. 

19/09/2013: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 

PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. 

FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O Magistrado Singular, na sentença de pronúncia, 

limitou-se a demonstrar, de forma comedida, a materialidade do crime e os 

indícios de autoria da conduta delitiva para submeter o ora Paciente a 

julgamento pelo Tribunal do Júri, sem incorrer no vício do excesso de 

linguagem. 2. A prolação de sentença de pronúncia exige a explicitação 

suficiente dos fundamentos que levaram o magistrado a assim decidir, 

evitando-se futura arguição de nulidade por violação ao art. 93, IX, da 

Constituição Federal. 3. Recurso desprovido. Grifei.DAS 

QUALIFICADORAS.Quanto à qualificadora do § 2º, IV do artigo 121, CP, 

esta deve ser mantida, uma vez que inexiste extremo erro para 

extirpá-la.A qualificadora prevista no IV do § 2º, do artigo 121, CP, 

presentes indícios apontando que a ação do denunciado dificultou a 

defesa da vítima, uma vez que o réu, desferiu golpe enquanto a vítima 

estava deitada, sendo este, golpe letal, conforme auto de exame de 

necropsia e mapa topográfico de fls. 34/36, impossibilitando qualquer 

reação da vítima.Anote-se, ainda, que inexistem lesões características de 

atos de defesa no corpo da vítima.Ademais, a exclusão de qualificadora 

na fase de pronúncia é circunstância excepcionalíssima, admissível 

apenas quando manifestamente improcedentes, já que compete ao juízo 

natural da causa (Conselho de Sentença) apreciar sua procedência ou 

não no caso concreto. Neste sentido:PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E 

CONSUMADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. 

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. - É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a 

exclusão das qualificadoras da sentença de pronúncia, quando 

manifestamente improcedentes, uma vez que compete ao Tribunal do Júri 

a análise plena dos fatos da causa. Agravo regimental desprovido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 335046 PR 2013/0142302-0, Relator: Ministra MARILZA 

MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de 

Julgamento: 24/10/2013,T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

07/11/2013).Demonstrada a materialidade, bem como a autoria, pelos 

indícios acima mencionados, DECIDO:1) Nos termos do art.413, CPP, 

pronuncio o denunciado José Ferreira da Silva, como incurso na 

imputação do art. 121, §2°, IV, do CP;2) Operada a preclusão, vistas às 

partes para fins do art. 422, CPP.3) Intimem-se. Cumpra-se.Alta Floresta, 

16 de outubro de 2017.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Lourdes de 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 22 de março de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 152915 Nr: 2507-37.2017.811.0007
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 Processo nº 2507-37.2017.811.0007

Código 152915

5ª Vara

VISTOS ETC.

Designo audiência para continuação da instrução para o dia 08 de agosto 

de 2018, às 14h, nos termos do despacho proferido em audiência.

Proceda-se a secretaria as intimações e requisições necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 04 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000081-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000081-98.2018.8.11.0007 LUIS ANTONIO TEIXEIRA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 26 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000764-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES PRIMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PRIMO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000764-38.2018.8.11.0007, : 

Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela, Administração de Herança, 

Capacidade]. REQUERENTE: MARIA RODRIGUES PRIMO DOS SANTOS 

REQUERIDO: RENATO PRIMO DOS SANTOS Vistos. DEFIRO a gratuidade 

de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15. Com o vigor da Lei 13.105/15, a presente demanda tramitará 

procedimento especial de interdição previsto nos arts. 747 e ss. Motivo 

pelo qual, designo audiência para o dia 16 de abril de 2018 às 16h30min, 

de modo que este juízo possa entrevistá-lo, assegurado o emprego de 

recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a 

expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas 

formuladas (art. 751, § 3.º, NCPC). Esclareço que, conforme preceitua a 

jurisprudência o interrogatório do interditando constitui uma fase 

procedimental OBRIGATÓRIA E INDISPENSÁVEL com o fito de o julgador 

aferir, pessoalmente, a incapacidade dele para os atos da vida civil, a qual 

não pode ser suprida com a apresentação de laudo pericial. Logo, a 

ausência do interrogatório do interditando constitui causa apta para 

ensejar a anulação do processo e a cassação da sentença, vejamos: 

AÇÃO DE ESTADO - INTERDIÇÃO - RITO ESPECIAL - AUSÊNCIA DO 

INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO - SUPRIMENTO POR LAUDO 

PERICIAL - INVIABILIDADE - NULIDADE QUE SE DENOTA EVIDENCIADA. - 

Constitui a interdição uma ação de estado, a qual se reveste de caráter 

excepcional e rito especial cercado de inúmeras formalidades 

procedimentais, em razão das sérias consequências advindas à esfera 

jurídica do interditando. - Neste contexto, o interrogatório do interditando 

constitui uma fase procedimental obrigatória e indispensável com o fito de 

o julgador aferir, pessoalmente, a incapacidade dele para os atos da vida 

civil, a qual não pode ser suprida com a apresentação de laudo pericial. - 

Logo, a ausência do interrogatório do interditando constitui causa apta 

para ensejar a anulação do processo e a cassação da sentença. (TJ-MG - 

AC: 10521130022663001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 

22/11/2016, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

06/12/2016) Cite-se e intime-se o interditando para comparecimento, a fim 

de ser interrogada, nos termos dos artigos 751 e 752 do NCPC. 

Considerando os fatos alegados e tendo em vista a existência de relatório 

médico que atesta que o Interditando é “incapaz de exercer quaisquer 

funções laborativas por completo e/ou gerir sua própria vida, dependente 

totalmente dos cuidados de seus progenitores”, DEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR, nos termos do art. 749, parágrafo único do NCPC, e nomeio 

desde logo como curadora provisória do Interditando sua genitora, a Sra. 

MARIA RODRIGUES PRIMO DOS SANTOS, ficando, referida curadora 

provisória nomeada, depositária fiel de eventuais valores recebidos de 

previdência e também obrigada à prestação de contas, se instada para 

tanto. Lavre-se TERMO DE CURATELA PROVISÓRIA, devendo constar do 

termo que é terminantemente vedada a alienação ou oneração de 

quaisquer bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao 

interditando, salvo com autorização judicial. Intime-se a requerente para 

comparecer e assinar o termo de compromisso, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 759, do NCPC. Após a audiência de interrogatório, 

o feito deverá aguardar por 15 (quinze) dias eventual impugnação do 

pedido, nos termos do art. 752 do NCPC. Na sequência, vistas ao 

Ministério Público Estadual. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 22 de março de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000568-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

GERALDINO VIANA DE SOUZA (AUTOR)

JORGE DA SILVA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR FERREIRA BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JÚLIO GIACOMIN (TESTEMUNHA)

PATRICIA DE SOUSA SILVA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000568-05.2017.8.11.0007 GERALDINO VIANA DE SOUZA e 

outros (2) ALMIR FERREIRA BARBOSA IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerido para apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 26 de março 

de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000492-44.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LONDRINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ZAMONER OAB - PR11894 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SCHMITT (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do processo, 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

poderá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003254-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003254-67.2017.8.11.0007 M. C. M. A. SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para 

réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 26 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000784-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PINHEIRO GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000784-63.2017.8.11.0007 MARIA LUCIA PINHEIRO GONZAGA 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca do laudo 

pericial ID 11216547, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 26 de março de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 24053 Nr: 2089-90.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Terra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rahal & Rahal Ltda.

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

OAB:5126-A/MT

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

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

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do executado 

RAHAL & RAHAL LTDA. (CNPJ: 02.294.394/0001-63), nos termos do art. 

854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 72 (R$ 4.440,07).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados.

 Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, 

com o escopo de verificar acerca da existência de bens registrados em 

nome da executada.

Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119248 Nr: 6932-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Juchem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Automóveis Ltda., Alcides Fernandes 

Lopes, Alex Sandro França Lopes, Fabiula França Lopes Cerqueira da 

Silva, Haide França Lopes, Ana Paula Lopes Menin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Gustavo Winter - 

OAB:19.418-O/MT

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

Analisando os Autos verifica-se nenhum dos Herdeiros restam citados 

(fls. 84/86), logo, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o endereço atualizados dos mesmos, 

requerendo, ainda, o que entender ser de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142826 Nr: 4542-04.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Colha-se parecer do Ministério Público Estadual, após, voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120970 Nr: 8217-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida Fogaça
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 104/107, vez que a sentença proferida não fixou 

prazo para a vigência do auxílio deferido, logo é certo que o benefício 

deve ser cessado após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS.

Intimem-se as Partes acerca da presente decisão, nada sendo requerido, 

RETORNEM os Autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113804 Nr: 2294-36.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júnior Cleiton de Araújo Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernandes, Transporte Rodoviário 

Rodomuni Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:SP 53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação nominada de “Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c 

Pedido de Indenização por Perdas e Danos e Pleito Liminar de Busca e 

Apreensão de Veículo” ajuizada por JÚNIOR CLEITON DE ARAÚJO CUNHA 

em face de LUIZ FERNANDES e TRANSPORTE RODOVIÁRIO RODOMUNI 

LTDA., todo devidamente qualificados nos Autos.

Com a inicial (fls. 05/27) vieram os documentos de fls. 28/91.

Recebida a inicial às fls. 93/95, oportunidade em que foi determinada a 

citação da Parte Ré, bem como concedido o pedido de tutela antecipada.

Diante do insucesso nas tentativas de citação da Parte Ré e da 

impossibilidade de cumprimento da medida antecipatória concedida, a Parte 

Autora pugnou pela desistência da ação às fls. 112/113.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Revogo a medida liminar concedida (fls. 93/95) e Homologo o pedido de 

desistência formulado pela Parte Requerente, fls. 112/113, e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo 

Civil.

Condeno a Parte Autora ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais. Por outro lado, inexiste condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, visto que a Parte Requerida sequer foi citada.

Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119095 Nr: 6797-03.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Pereira da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 64, NOMEIO, em substituição, o 

médico Tavico Cezar Arendt, CRM/MT 5929, para efetuar perícia médica 

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

468, II do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se nos termos da decisão de fls. 31/33.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115394 Nr: 3720-83.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Silva

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Souza Leite - 

OAB:101.856/MG, Fernando Fantini Penna - OAB:41.394-E

 Vistos.

Tendo em vista que a Parte Autora já se manifestou acerca das provas 

que pretende produzir à fl. 166, INTIME-SE a Parte Ré para especificar 

outras e eventuais provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, delimitando a pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento, 

vindo-me, após, os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 92465 Nr: 819-50.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Abacherli Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Pontes Duarte - 

OAB:24042/O, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Rosangela 

Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl.162, visto que a Advogada que requereu a 

expedição de alvará judicial à fl.159 foi devidamente constituída pela parte 

Autora, conforme Procuração juntada na inicial à fl.17.

Assim, mantenho a sentença de fl.160.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143946 Nr: 5158-76.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basilio Disarz

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 
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4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123905 Nr: 1788-26.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções e Vendas Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:16.846/A-MT

 Intimação do procurador da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder ao recolhimento das custas processuais por meio de 

guia(s) própria(s) que poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br/emissão 

de guias online - Primeira Instância, clicando no ícone 

(distribuição/mediação), devendo ainda comprovar o pagamento através 

da juntada do comprovante original nos autos, sob pena de ser emitida 

certidão de dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT para fins de protesto. Nos casos em que o 

débito referente a custas pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), a dívida será executada nos termos do Provimento nº 

11/2014-CGJ, artigo 1º, item 2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações 

no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Valor da causa: R$ 20.131,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12070 Nr: 734-16.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Alberton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Ferreira Coelho, Sonia Vanice 

Gonçalves Marques

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A, Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 Vistos.

Em tempo, tendo em vista o IMPEDIMENTO deste Magistrado para presidir e 

julgar o presente feito, decorrente do vínculo de parentesco por 

consanguinidade em segundo grau que possui com o Defensor Público, 

Dr. Paulo Roberto da Silva Marquezini, que atuou na defesa da Executada 

Sônia Vanice Gonçalves Marques (fls.175/176), remetam-se os autos à 

Juíza de Direito substituta legal, com fulcro no artigo 144, IV do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108364 Nr: 3820-72.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josélia Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Unificada Paulista de Ensino 

Renovado (UNIP)

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Perboni de Carvalho 

- OAB:16.730-B

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 411, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109135 Nr: 4614-93.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santos de Melo & Costa Vieira Ltda ME 

(pedalando Gostoso), Kinetron Eletrônica Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Odair Magnani 

- OAB:262.436-SP

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 133, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140270 Nr: 3085-34.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) 

S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Creuza de Abreu Vieira 

Coelho - OAB:68.516-RJ, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:13082-MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

em relação às CDA´s de nº 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 16/2016, 

18/2016, 19/2016, 20/2016, 21/2016, 23/2016, 24/2016 e 25/2016 (fls.70), 

nos termos do artigo 26 da Lei nº. 6.830/80.Isentas as partes de custas e 

despesas processuais, bem como de honorários sucumbênciais.De outro 

norte, quanto às CDA´s 15/2016, 17/2016 e 22/2016, DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros da executada (CNPJ: 

15.286.382/0001-39), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil. 
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Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 70 (R$ 10.198,29).Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) 

subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as partes.Em seguida, 

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

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo de 

manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e voltem-me conclusos para 

as providências elencadas no §5º, do art. 854, do NCPC.Acaso haja 

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

tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.Intime-se.Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137437 Nr: 1610-43.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdAL, SVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDL

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rebeka Vieira - OAB:267530 - 

SP

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 146, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99903 Nr: 1423-74.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - Departamento de Transito de Alta 

Floresta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Osviani - 

OAB:13920/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99644 Nr: 1901-70.2009.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: Heloisa Jihane Moretto Rizzato Sartori

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar J. Rodrigues Junior - 

OAB:MT/7.044-B

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos de fls.292/293, visto que a parte Requerida 

manifestou pela realização da perícia (fls.256/264), e deve arcar com o 

valor dos honorários periciais apresentado pelo perito judicial nomeado 

(fls.287/290), visto que neste juízo não existe entidade pública que realize 

perícia contábil.

Bem como, alega que os honorários periciais foram apresentados com 

onerosidade excessiva, todavia, sequer trouxe aos autos o valor que 

entende devido, e não comprou a inexistência de previsão orçamentária 

para o pagamento dos honorários, conforme preceitua o artigo 91, §2º do 

CPC.

Assim, verifico que não havendo previsão orçamentária no exercício 

financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos 

no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se 

encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.

 Ocorre que, as despesas dos atos processuais praticados a 

requerimento da Fazenda Pública, havendo previsão orçamentária, devem 

ser adiantadas, portanto, como a Fazenda Pública não comprovou a 

inexistência de previsão orçamentária, deve, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao depósito de 50% do valor dos honorários periciais.

Com o depósito comprovado nos autos, cumpra-se a decisão de 

fls.279/280.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143995 Nr: 5202-95.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Biazotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilda Marcelino Patel

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Carvalho Martins 

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

OAB:14.474-A/MT

 Vistos.

Analisando os autos, verifico a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, mormente quando a parte AUTORA manifestou ter 

interesse em participar de audiência com tal finalidade. Assim, entendo ser 

necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 2018, 

às 14h20min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania – CEJUSC, nos termos do art. 334, do Novo Código de 

Processo Civil.

Após, caso exitosa a conciliação, RETORNEM os autos a este Juízo e 

façam CONCLUSOS para homologação do acordo, vez que se trata de 
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procedimento processual (art. 2º, caput, da Ordem de Serviço nº 

001/2012-NPMCSC), ou, caso inexitosa, façam CONCLUSOS para ulterior 

deliberação.

 Intimem-me as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41646 Nr: 1805-77.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Della Colleta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Móveis Nunes Ltda. - Parapuã Moveis e 

Eletrodomésticos, Extraluz Móveis E Eletrodomésticos Ltda

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:7010/MT, Eduardo Moreira de Oliveira Silva - OAB:MT/22.577, 

Mauricio Ricardo Alves - OAB:15523/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado às fls.305/306, a fim de que sejam penhorados 

bens móveis pertencentes à parte executada, até o montante da dívida, 

qual seja R$9.574,29 (nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte 

e nove centavos).

Assim, expeça-se mandado de penhora, remoção e avaliação, devendo 

os bens penhorados permanecerem depositados em poder da parte 

credora, que assumirá o encargo de depositária fiel dos bens e exercerá 

o ônus de guardar e conservar, bem como de não dispor dos mesmos, 

sob pena de ser considerado depositário infiel.

Efetuada a penhora, intimem-se as partes para manifestarem no feito, 

requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143007 Nr: 4629-57.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS2.Com Internet S.A Netshoes

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Gagliardi Neto - 

OAB:273.534-SP, Ricardo Ejzenbaum - OAB:206.365-SP

 Vistos.

Para análise dos presentes autos resta necessária a juntado da Ação 

Anulatória interposta pela Executada em face da Exequente sob o número 

1000988-44.2016.8.11.0007.

Esclareço que nos autos de número 1000988-44.2016.8.11.0007, 

distribuído via PJE, foi proferida decisão determinando a Secretaria da 

Sexta Vara desta Comarca, a redistribuição do presente feito, tornando-o 

físico, e procedendo seu apensamento aos presentes autos, assim, 

encaminho os presentes autos à Secretaria para que proceda o 

apensamento à ação anulatória distribuída fisicamente.

Após o cumprimento do ato acima determinado, intime-se a parte 

Exequente para manifestar em ambos os feitos, no prazo legal.

Na sequência, voltem-me conclusos imediatamente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2794 Nr: 45-50.1993.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdL-M

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 221, esclareço que os bens 

encontrados via sistema Renajud foram restritos de sua transferência, 

conforme comprovante de fl.203, assim, de acordo com o artigo 845, §1º, 

do Novo Código de Processo Civil, proceda-se a penhora dos veículos 

descritos à fl. 203 no endereço descrito na inicial.

Os bens a serem penhorados devem ser avaliados e depositados em 

poder do executado, que assumirá o encargo de depositário fiel do bem e 

exercerá o ônus de guardá-los e conservá-los, bem como de não dispor 

dos mesmos, sob pena de ser considerado depositário infiel.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de sua citação ou último endereço cadastrado nos autos, 

acerca da penhora.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38409 Nr: 3756-43.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilbene Aparecida Braga Duarte

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

juntado aos autos o valor do RPV (fl.220), para pagamento dos honorários 

sucumbenciais.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento da quantia depositada (honorários sucumbenciais).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais, devendo referido valor ser depositado na 

conta indicada à fl.223.

Ademais, intime-se a parte AUTORA PESSOALMENTE para, no prazo de 

05 (CINCO) dias úteis, INFORMAR os dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), do valor a ser 

depositado via Precatório.

 Com o depósito dos valores executados voltem-me conclusos para a 

extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 22806 Nr: 740-52.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meridional Indústria de Madeiras Ltda, Juarez 

Walecki Brigina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:5126-A/MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os Embargos de fls. 292/297, para 

condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, 

que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§3º e §4º, inciso III, do NCPC, em consequência, JULGO IMPROCEDENTES 

os Embargos de fls.300/306 e MANTENHO a decisão embargada em sua 

integralidade.Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de 

fls.289/291.Outrossim, quanto ao pedido elencado às fls.329/332, pela 

parte executada, verifico a necessidade de apensamento dos presentes 

autos aos autos de Cód.101324, com a consequente intimação da 

exequente para, em 15 (quinze) dias, manifestar em relação ao pedido de 
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extinção do feito pela litispendência.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131435 Nr: 5940-20.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Barbosa de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Analisando os autos, verifico a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, principalmente diante da manifestação do Executado à fl. 

81. Assim, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.

Portanto, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de maio de 

2018, às 14h20min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, oportunidade 

em que “todos os esforços deverão ser empreendidos para a solução 

consensual da controvérsia”, salientando-se que a referida audiência 

“poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para 

viabilizar a solução consensual” (art. 696, NCPC).

 INTIMEM-SE as partes e seus patronos, para que compareça à referida 

solenidade.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127417 Nr: 3778-52.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciani Barros, Luciane Barros, Aparecido Corsino da 

Silva, Cristiane da Silva, WJCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarida Francisco Corsino da Silva-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Veja abaixo como o pedido PODE ser feito, caso a Parte não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita: 1. Digitalize os documentos do falecido: 

cert idão de óbi to,  RG e CPF. 2.  Cadastre-se no 

site:www.censec.org.br/cadastro/certidaoonline. 3. Preencha os campos 

do formulário com os dados do pesquisado e anexe os documentos 

digitalizados. 4. Efetue o pagamento da certidão, que estará disponível em 

até 48h00. 5. Faça o download e imprima a resposta da pesquisa 

assinada digitalmente no portal. • Pedido presencial: documentos 

obrigatórios: certidão de óbito + RG e CPF do falecido + R$ 55,00 (em 

2016). As formas de pagamento são: cartão de débito, crédito ou boleto. 

Decreto nº 8.789/16: Coordenação-Geral de Cadastros da Receita faz 

esclarecimentos aos registradores de imóveis. Portanto, Intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente Certidão 

Negativa de Testamento nos autos, bem como se manifeste acerca dos 

documentos juntados pelo INDEA. Intimem-se os herdeiros e o MPE acerca 

dos documentos acostados às fls. 72/80. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124664 Nr: 2165-94.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINALDO DE AZEVEDO BARBOSA

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Acerca da não apresentação de Embargos à Execução por parte do 

Curador Especial do Executado, INTIME-SE o Exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124621 Nr: 2145-06.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Setembrino Borba

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl.07.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 91377 Nr: 270-40.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lino de Paiva, ROMILCE FRANCISCO 

DIAS PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:13616/MT

 Vistos.

Analisando os autos verifico que, de fato, o valor da proposta de 

honorários advocatícios periciais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra 

indubitavelmente excessiva.

O que se assegura ao perito é o direito de receber o valor justo, que não 

lhe traga prejuízo e nem importe ônus excessivo às partes, calculado de 

acordo com as dificuldades técnicas intrínsecas à perícia a ser realizada.

No caso dos autos inexiste complexidade com relação ao quesito 

apresentado, além disso, trata-se de avaliação de tão somente um imóvel 

localizado em um município relativamente próximo ao município de Alta 

Floresta/MT.

Por fim, DETERMINO que a Parte Interessada na realização da perícia, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraproposta ao pedido de 

honorários formulado (fl. 67), que poderá, ou não, ser homologada por 

este Juízo.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 51963 Nr: 4151-64.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Gamba da Silva, Dirlei Gamba de Brito, 

Audemilson Alves de Brito

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros dos executados, 

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

 Esclareço que a Cooperativa Sicredi, o SICOOB e UNICRED também estão 

aptos e com aporte tecnológico ao transito das ordens judiciais via Bacen 

Jud, dispensando assim novas emissões de ofícios com a finalidade de 

bloqueio judicial de forma manual, eis que em 11/02/2016 o Bacen 

determinou a obrigatoriedade das cooperativas de crédito à utilização do 

Sistema Bacen Jud 2.0.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

Executada até o valor indicado à fl. 103.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

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

ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se 

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

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

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

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102211 Nr: 3765-58.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Terraplanagem e Serviços LTDA 

(Carolina Terraplanagem), Luciane Ronise de Carvalho Matias, Osny da 

Costa Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl.118-v.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Por fim, proceda-se a inclusão dos causídicos indicados pela exequente, 

conforme requerido às fls.117 e 118.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14700 Nr: 171-85.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Gregório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 413).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 921 

do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103542 Nr: 5273-39.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Comércio de Pneus Ltda - EPP, Otaviano 

Pereira da Silva, Wanderlan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Vistos.

Considerando a Portaria nº22/2016/DF, que criou a central de praça e 

leilão perante a Comarca de Alta Floresta, DETERMINO que a Sra. Gestora 

proceda o cadastramento dos bens descrito nos autos no arquivo 

“Cadastro de Bens” do Sistema Apolo, enviando à Juíza Diretora do Fórum, 

que deverá providenciar a inclusão na próxima temporada, dando maior 

publicidade possível e gerenciar a realização das praças e leilões 

unificados.

Os bens encontram-se devidamente avaliados, conforme termo de 

avaliação de fl. 171, não podendo ser parcelado.

 Intime-se.

Cumpra-se de acordo com a portaria nº22/2016/DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 4657-40.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Boucault-Espolio, Renato Boucault Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Souza, Nair Natalina Rossi de 

Souza

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

OAB:8061-B/MT, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 49 de 924



 Ante o exposto, JULGO IMPROCENDENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

assim, DETERMINO a expedição de alvará do valor encontrado à fl.91, em 

favor da parte exequente.Bem como, determino a intimação do exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a conta corrente a ser 

depositado o valor a ser liberado, no mesmo prazo, manifeste-se o 

exequente, requerendo o que entender de direito, visto que a dívida não 

será quitada com o valor que foi encontrado via bacenjud.Isento as partes 

do pagamento de custas e honorários, visto que beneficiários da justiça 

gratuita.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Certificado o trânsito em 

julgado, e se nada for requerido, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108311 Nr: 3759-17.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Energisa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Souza Pires

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

Lima - OAB:3127-A/MT

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

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

Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 142, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114215 Nr: 2665-97.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira do Nascimento, Ivete Weber Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Automoto Automóveis e Motos do Amapá Ltda, 

Volkswagen do Brasil Ltda

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pitthan Françolin - 

OAB:226421/SP, Fernando Davanso dos Santos - OAB:13.979/MS, 

Renato José Cury - OAB:154.351, RICARDO GONCALVES SANTOS - 

OAB:421-A

 Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 376/378), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela Parte Autora, quanto aos honorários advocatícios, cada 

parte deverá arcar com as despesas de seus respectivos 

advogados.Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95871 Nr: 4256-02.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWFdR, MWFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl.144-v.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Por fim, esclareço que procedi em gabinete a liberação dos veículos 

encontrados à fl.116, via sistema Renajud, conforme comprovante em 

anexo.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 42170 Nr: 2387-77.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Liliana Ltda., Alex Martins 

Chaves, Fernando Douglas Sabino Junqueira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B/MT, Thiago Milani - OAB:11984, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face de Agropecuária Liliana Ltda, Alex 

Martins Chaves e Fernando Douglas Sisti.

À fl. 38 a exequente requereu a liberação dos valores depositados pela 

requerida, por meio de alvará judicial e informou seus dados bancários 

para proceder a devida transferência.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Ante o depósito dos valores da condenação no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, requisite-se a 

transferência dos valores depositados nos autos para conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação dos valores em favor da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (dados da conta bancária à 

fl. 38).

Expeça-se alvará de liberação. Após a realização da transferência, 

INTIME-SE a Exequente para que realize IMEDIATAMENTE a imputação do 

valor na certidão de dívida ativa executada.

P. R. I. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113371 Nr: 1906-36.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda-EPP (Mercado 

Correia ), Jonatas Godoi Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - 

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

 Vistos.

Verifico que a parte exequente apresentou o valor atualizado da dívida, 

todavia, não apresentou nenhum pedido, assim, DETERMINO a intimação 

da exequente para manifestar no feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 No mais, defiro o pedido de inclusão dos causídicos da exequente, 

conforme requerido à fl.98.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106095 Nr: 1361-97.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordana Boldori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilto Correia de Morais (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 Vistos.

1) Tendo em vista o falecimento do executado Rosilto Correa de Morais e 

considerando que tramita procedimento de inventário dos bens deixados 

pelo “de cujus” na Terceira Vara desta Comarca sob o Código n. 102382.

1.1) Com efeito, de acordo com o artigo 110 do Novo Código de Processo 

Civil, com a morte da parte, o processo deve ser suspenso até que haja a 

substituição processual pelo espólio, cujo representante é seu 

inventariante e só este pode legitimamente representá-lo.

 1.2) PROCEDA-SE a Secretaria de Vara a retificação da capa dos 

presente autos, bem como do sistema Apolo devendo constar como 

requerente o Espólio de Rosilto Correa de Morais (fl.364).

2) Intime-se o Espólio de Rosilto Correa de Morais, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, JUNTE aos autos instrumento de procuração, a fim de 

regularizar sua representação processual, nos termos do art. 75, inciso 

VII, do CPC/2015.

3) Após decorrido o prazo de que trata o item “2”, bem como tocante ao 

item “1”, com ou sem atendimento às presente determinações, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134238 Nr: 7429-92.2015.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYFF, RSFF, MYFOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar de Oliveira - 

OAB:60.701

 Vistos.

Tendo em vista que a Comarca em que tramita este feito (Alta Floresta/MT) 

é distante da cidade em que reside o Requerido, defiro pedido de fl. 147.

 Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Maringá/PR com o objetivo 

de realizar-se naquele Juízo a tomada do depoimento do Requerido Edson 

Lone Fukuda, evitando-se, assim, oneroso deslocamento por parte do 

Réu.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105892 Nr: 1155-83.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionéia Martins Conceição de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sistema Nortão de Radiofusão Ltda., Luiz 

Carlos Rabecini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 7499-A, 

Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

 Vistos.

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

emende o petitório de fl. 164/165, a fim de preencher os requisitos do 

artigo 524 do CPC, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128107 Nr: 4138-84.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda

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

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Camargo Silva - OAB:, 

Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E, Vinicius Camargo Silva - 

OAB:155.613

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 831, esclareço que os bens 

encontrados via sistema Renajud foram restritos de sua TRANSFERÊNCIA, 

conforme comprovante de fl.80, assim, de acordo com o artigo 845, §1º, 

do Novo Código de Processo Civil, proceda-se a penhora dos veículos 

descritos à fl. 80 no endereço descrito na inicial.

Os bens a serem penhorados devem ser avaliados e depositados em 

poder do executado, que assumirá o encargo de depositário fiel do bem e 

exercerá o ônus de guardá-los e conservá-los, bem como de não dispor 

dos mesmos, sob pena de ser considerado depositário infiel.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de sua citação ou último endereço cadastrado nos autos, 

acerca da penhora.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2216 Nr: 59-24.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Amaro Comércio Importação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia Dias Cesco 

Lopes - OAB:121.853-SP

 Vistos.

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

manifeste-se nos autos, pugnando pelo que entender ser de direito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2351 Nr: 91-97.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morais & Bosi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

emende o petitório de fl. 267, instruindo com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105988 Nr: 1244-09.2013.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Carlos Eduardo Paro Lopes, nos termos do art. 

431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, 

cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64302 Nr: 3100-47.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Marques dos Santos

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expedido alvará de levantamento do valor referente aos honorários 

sucumbenciais, conforme comprovante em anexo.

Após, intime-se a parte AUTORA PESSOALMENTE para, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORMAR os dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), do valor a ser 

depositado mediante precatório.

 Após, com o depósito do valor do precatório expedido à fl.114, voltem-me 

conclusos para a extinção do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 18625 Nr: 3278-40.2002.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIeCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSR

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:14601-A

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99368 Nr: 814-91.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imperial Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Luiz 

Antonio Venturini, Roberto Venturini

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105824 Nr: 1078-74.2013.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Triângulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda - EPP, Cristiano 

Godoi Correia, Jonatas Godoi Correia, Tatiane da Costa Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adahilton de Oliveira Pinho - 

OAB:152.305 - SP, André Luís do Prado - OAB:292.974 - SP, Giovani 

Beto Rossi - OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido de bloqueio dos veículos acima descritos foi indeferido, pois os 

veículos encontravam-se com alienação fiduciária. Todavia, no presente 

momento os dois veículos não mais se encontram com a alienação 

fiduciária, assim, de acordo com o artigo 845, §1º, do Novo Código de 

Processo Civil, proceda-se a penhora dos veículos descritos à fl. 199 no 

endereço descrito na inicial, visto que a parte Requerente não trouxe aos 

autos o endereço onde encontram-se os bens móveis.Os bens a serem 

penhorados devem ser avaliados e depositados em poder do Requerido, 

que assumirá o encargo de depositário fiel do bem e exercerá o ônus de 

guardá-los e conservá-los, bem como de não dispor dos mesmos, sob 

pena de ser considerado depositário infiel.Intime(m)-se o(s) requeridos(s), 

na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de sua citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora.Após a efetivação da 

medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte Autora para que se 

manifeste em termos de prosseguimento.Em se tratando de veículo 

financiado (por leasing ou arrendamento mercantil), a penhora subsistirá, 

bem como a excussão subsequente. Em tal hipótese, fica garantida a 

preferência da instituição financeira no recebimento do produto da 

arrecadação, até o limite de seu crédito.Esclareço que as diligências para 

a realização da referida penhora serão por conta da parte 

exequente.Caso os veículos não sejam encontrados, DETERMINO a 

intimação dos requeridos para que informem o local em que se encontram 

os bens.Por fim, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao credor 

fiduciário do veículo tipo caminhão, com placa PBA 6101, visto que se trata 

de diligência que compete ao Requerente e não ao Estado Juiz. 

Proceda-se as publicação em nome do causídico da parte Autora, 

conforme requerido à fl.199-v.Intimem-se.Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 52 de 924



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70006 Nr: 2978-97.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Comércio e Transportes Ltda, 

Mauro Lucio de Andrade

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, diante da inércia da parte Autora, somente resta à extinção do 

presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a Parte Autora ao pagamento de custas 

processuais. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento dos 

honorár ios  advocat íc ios ,  po is  não houve t r iangu laçã o 

processual.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60471 Nr: 7-76.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Comunitária Jardim Tropical

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebouças, Casarin & Cia Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

OAB:8341-MT

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141149 Nr: 3598-02.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdC

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

OAB:14430-A/MT, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das explanações, em caráter excepcional, DEFIRO a citação por 

edital da Requerida ANTÔNIA RODRIGUES DO CARMO.

Havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pela 

Requerida citada via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Com a manifestação do curador especial, dê-se vista dos autos à Parte 

Autora para manifestar, em 15 (quinze) dias.

Por fim, CANCELO a audiência de conciliação prevista para o dia 05 de 

abril de 2018, diante da impossibilidade de citação/intimação pessoal da 

Ré.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 164450 Nr: 1249-55.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Dourados-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Alves Schwingel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Schroder Rosa - 

OAB:8079-MS, procurador do Municipio de Dourados-MS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo referente 

a condução do oficial de justiça até o Setor Bom Jesus. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato deprecado. Autos de origem nº 

0804202-78.2017.8.12.0002 - 7ª Vara Cível da Comarca de Dourados-MS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101896 Nr: 3406-11.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Pereira Garcia

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 133, aguarde-se em Cartório o deslinde do 

presente feito.

Com as informações do Agravo juntadas aos Autos, INTIMEM-SE as Partes 

para manifestarem-se no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110333 Nr: 5900-09.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francieli C Bortolotto Martinazzo-ME, Francieli 

C Bortolotto Martinazzo, Marcelo Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Diogo de Sousa 

Rodrigues - OAB:35786/DF

 Vistos.

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

emende o petitório de fl. 144, instruindo com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 28739 Nr: 720-27.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda., 

Emília Maria Tarsitano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Azevedo e Silva - 

OAB:6.879/MT

 Vistos.

Diante da informação de fl. 306, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.
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Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68615 Nr: 1580-18.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Veramonte

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

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

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl.230, INTIME-SE o Advogado constituído pela parte 

Autora para que, em 15 (quinze) dias, providencie a habilitação dos 

herdeiros do falecido, para o recebimento do valor de fl.215, e dê 

andamento normal ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59195 Nr: 3772-89.2008.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio José de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho de Andrade - Espolio

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

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada Anna Lais Pacheco Gabriel, nos termos do art. 

431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, 

cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135627 Nr: 703-68.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karl Heinrich Wolfgang Gustav Schimidt, Anke Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Sierra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Stuchi Reis de 

Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WILSON SIERRA em 

face da decisão proferida às fls. 536/537.

Aduz o Embargante que a sentença proferida é omissa no sentido de 

determinar a expedição de Carta Rogatória para a intimação do Autor, 

sendo que o mesmo possui endereço no Brasil.

Logo, requer a reconsideração da decisão a fim de que a intimação do 

Requerente seja realizada em seu endereço no Brasil e, subsidiariamente, 

que seja realizada a intimação do Requerente por meio de seu Patrono.

Além da condenação do mesmo ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a decisão embargada não padece de 

nenhuma omissão, pelo que a MANTENHO.

Inicialmente, esclareço que, o Requerente em sua petição inicial informou 

residir na Alemanha, logo é IMPOSSÍVEL que a intimação do mesmo seja 

realizada no Brasil, visto que o mesmo informou residir em país distinto.

Além disso, a intimação para comparecer em audiência em que será 

tomado o depoimento pessoal é OBRIGATÓRIAMENTE pessoal, conforme 

preconiza o §1º do artigo 385 do NCPC.

Por fim, esclareço que a conduta do Requerente não se enquadra na 

caracterização de conduta de litigância de má-fé.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

MANTENHO a decisão embargada.

 No mais, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe nos autos o seu endereço completo para a formalização da 

expedição da Carta Rogatória.

Por fim, certifique-se o prazo para apresentação da caução (fls. 545/547).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111811 Nr: 328-38.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P Carvalho M. E.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106631 Nr: 1945-67.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Triângulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda - EPP, Cristiano 

Godoi Correa, Jonatas Godoi Correia, Tatiane da Costa Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adahilton de Oliveira Pinho - 

OAB:152.305 - SP, André Luís do Prado - OAB:292.974 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.106, após o decurso do prazo, certifique-nos autos, e 

após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114418 Nr: 2857-30.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Canindé Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da ANP - Ag. Nac. 

Petr., Gás Nat e Biocombustíveis - OAB:

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

OAB:13616/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

130/131, para eventual impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 54 de 924



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124619 Nr: 2144-21.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardivino Porto do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 98/99, bem como para requerer o 

que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2672 Nr: 1757-65.1999.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO MARINO

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de bens do(s) executado(s) pelo sistema Infojud 

conforme documentos de fls. 159/161, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1995 Nr: 54-36.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Café Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda, José 

Pupim Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivoni Monteiro Cavalcanti, José Vaz Filho - 

Espólio, Rafaela Monteiro Vaz

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

OAB:18.450/MT, Gabi sicuto - OAB:, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 209/216, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38514 Nr: 3911-46.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Claudino Silva, João Carlos da Silva 

Claudino, Janete Perin Claudino

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

OAB:12113-O/MT, José Rodolfo Novaes Costa - OAB:7.436/MT, 

Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 172, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66740 Nr: 6254-73.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO-SOLO - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francismário Moura 

Vasconcellos - OAB:MT/10624, Rogério Barão - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 200586 Nr: 4139-78.2015.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:Os proprietários primitivos e atuais para 

conhecimento a cerca da decisão, da matrícula nº 39.069, com área de 

1.000,00ha,.sendo eles: JOSÉ REZENDE e sua mulher MARIA ALDAIRES 

REZENDE, do lar, brasileiros, casados, residentes e domiciliados em 

Xanxeré-SC, ADRIANA PIETRO, brasileira, solteira, residente e domiciliada 

na Rua Rio Grande do Sul, s/nº em Lucas do Rio Verde-MT.

Finalidade:para conhecimento da decisão de fls.64/66vºs

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo 

Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, para 

averiguação da regularidade da Matrícula nº 39.069, requerendo o 

encerramento da mesma.

2. Informa o registrador que a matrícula nº 39.069 é oriunda da matrícula 

17.160 com área de 8.393 ha e 6204 m², a qual encontra-se bloqueada por 

decisão judicial, por haver duas matrículas com o mesmo nº 17.160 

protegendo imóveis distintos.

 3. O oficial registrador informa que o protocolo nº 80.661 registrado no 

R01 da matrícula nº 39.069 não confere com o apresentante, bem como 

não fora localizado na serventia qualquer documentação relativa à 

abertura da matrícula ou transferência da área.

 4. Com a inicial vieram os documentos (fls. 02/08).

5. Foram juntados diversos documentos (fls. 18/25, fls. 28/34 e fls. 41/49).

6. Às fls. 52/56 consta decisão proferida no Pedido de Providências de 

código 32148, em que foi determinado o bloqueio da matrícula nº17.160 

com área de 8.393 ha e 6.204 m².

7. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fls. 57) pela decretação do 

bloqueio da matrícula nº 39.069- Livro nº 02, nos moldes do art. 214 §3º 

da Lei nº 6.015/73, restando aos interessados que busquem, pela via 

judicial adequada a comprovação da propriedade do imóvel questionado.

8. Os proprietários atuais e primitivos foram intimados a se manifestarem, 
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tendo transcorrido o prazo sem que houvesse manifestação (fls. 60/63).

9. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão.

É O REATÓRIO. DECIDO.

10. Matrícula 39.069 (fls. 05)

11. A matrícula 39.069 refere-se à uma gleba de terras pastais e lavradias 

situado neste Município de Barra do Garças, no lugar sem denominação 

que passou a se chamar Fazenda Adriana com área de 1.000 hectares, 

de propriedade primitiva de José de Souza Rezende e sua mulher, Maria 

Aldaires Rezende. Consta ter origem registral na matrícula nº 17.160.

12. No registro R.01 da matrícula 39.069 (protocolo 80.661) consta a 

venda da totalidade do imóvel à Sra. Adriana Pietro, porém no livro de 

protocolos da serventia consta como apresentante do título o Sr. Carlos 

Eduardo Sabaia.

 13. Matrícula 17.160 com área de 8.393 ha e 6.204 m² (fls.06)

14. A matrícula 17.160 refere-se à um lote de terras sem denominação, 

com área de 8.393 ha e 6.204 m², de propriedade primitiva de José Luiz de 

Oliveira, e foi aberta em 06/11/1992. Consta ter origem registral na 

transcrição nº 5.244.

15. Consta no Av. 02 da matrícula 17.160 a venda de 1000 ha (mil 

hectares) à Sra. Adriana Pietro (matrícula nº 39.069).

 16. A matrícula nº 17.160 (fl. 06) encontra-se bloqueada por decisão 

judicial proferida no Pedido de Providências de código 32148 (decisão às 

fls. 52/56), conforme averbação AV.07.

17. Transcrição nº 5.244 (fls. 32/33)

18. A transcrição nº 5.244 refere-se à um Título Definitivo de Propriedade 

de uma área de terras com 8.393 ha e 6.204 m², expedido em favor de 

José Luiz de Oliveira em 30/11/1960.

19. Consta averbado na transcrição 5.244 a transferência de 8.000 ha 

para o Cartório de Registro de Imóveis de Canarana (matrícula 3.799).

20. Não consta na transcrição a abertura da matrícula 17.160.

 21. Analisando a sequência dominial do imóvel de matrícula 39.069, 

constatam-se diversas irregularidades.

22. No registro R.01 da matrícula nº 39.069(protocolo 80661) consta a 

venda da totalidade do imóvel para Adriana Pietro, porém no livro de 

protocolos da serventia consta pessoa diversa como apresentante do 

título (fl. 08).

23. Ademais, o oficial registrador do Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças informou (fls. 02/04) que não foi localizado na serventia qualquer 

documentação relativa à abertura da matrícula ou transferência da área.

 24. A matrícula de nº 17.160 (fls. 06), anterior da matrícula nº 39.069, 

encontra-se bloqueada por decisão proferida no Pedido de Providências 

de código 32148 (decisão às fls. 52/56), conforme averbação AV.07 da 

referida matrícula.

25. O bloqueio da matrícula nº 17.160 se deu porque já não havia área 

remanescente da transcrição 5.244 para a abertura daquela e não consta 

averbação de abertura de matrícula nessa transcrição. Consta averbado 

na transcrição 5.244 a transferência de 8.000 ha para o Cartório da 

Comarca de Canarana (fl. 33).

 26. Com a transferência de 8.000ha para a Comarca de Canarana foi 

aberta a matrícula nº 3.799 (fl.42).

27. A decisão (fls. 52/56) tomada no Pedido de Providências código 32148 

determinou o bloqueio da matrícula nº 17.160 com área de 8.393 ha e 

6.204 m² e todas suas posteriores. Logo, a matrícula nº 39.069 também 

deveria ter sido bloqueada por determinação do Juiz Diretor do Foro dessa 

Comarca.

28. Quanto à matrícula nº 17.160 com área de 499,50 m² (fls. 07), sua 

regularidade já foi analisada e atestada no Pedido de Providências código 

nº 32148 (fls. 52/56).

 29. Assim, aparentemente a matrícula nº 39.069 não poderia ter sido 

aberta, sendo que tal fato inaugurou a presente averiguação que pode 

eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente, já que este foro 

administrativo é absolutamente incompetente para esse fim.

 30. Tanto é que, muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão 

nestes autos proferida não corresponde a típico exercício da função 

judicial, posto que este Juízo atua como mero Corregedor do Cartório, 

cabendo aos eventuais prejudicados buscar a via contenciosa para 

proteção de seus interesses.

31. Com efeito, conforme antes mencionado, sabe-se que o Juiz na 

Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de 

nulidade, retificação, restauração ou cancelamento dos registros públicos, 

o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, 

inciso VI, do COJE.

32. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina:

“Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. “

33. Tendo em vista essas considerações, conclui-se que compete ao 

Juízo Cível, e não ao Juízo Diretor do Foro, o cancelamento dos atos 

notariais e registrais, mesmo porque eventual cancelamento poderia atingir 

eventuais terceiros interessados, os quais seriam prejudicados pela 

declaração de nulidade do título e/ou registro anterior.

34. Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que “as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta”, o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado.

35. Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis:

“Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa” (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401).

 36. Tanto é assim que o § 1º do próprio artigo citado determina que a 

nulidade somente, será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º 

prevê que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel.

37. Não obstante ao exposto, entendo cabível o bloqueio administrativo do 

registro público pelo Juiz Corregedor Permanente, por aplicação do poder 

geral de cautela, a fim de garantir a preservação do interesse público, dos 

direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos.

 38. Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva dos interessados, 

desde que, presente nulidade de pleno direito, seja vislumbrada a 

possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis (art. 214, § 

3º, da Lei nº 6.015/73).

39. Nesse sentido, veja-se a ementa a seguir, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE 

IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. 

O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no poder geral de cautela 

conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de impedir prejuízos 

decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa vir a ser 

considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014).

40. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória 

de bloqueio das matrículas, até que as irregularidades possam ser 

sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou 

impossível reparação a terceiros de boa-fé.

 41. Diante de todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, fortes 

indícios de fraude envolvendo a matrícula nº 17.160 com área de 8.393 ha 

e 6.204 m², o que demonstra que tal matrícula e consequentemente a 

matrícula nº 39.069, aparentemente, não poderiam ter sido abertas.

42. Ademais, já havia decisão da Diretoria do Foro dessa Comarca 

determinando o bloqueio da matrícula nº 39.069.

 43. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da 

CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado.

44. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos 

Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança Jurídica dos Registros 

Públicos, DETERMINO O BLOQUEIO da Matrícula nº 39.069, com área de 

1.000ha (mil hectares), o que faço a fim de se evitar lesões de difícil 

reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o senhor Registrador que 

não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo mediante autorização 

pelo Juízo Cível competente.

45. OFICIE-SE ao Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças 

encaminhando-se cópia da presente Decisão bem como devolvendo a 

matrícula original nº 39.069.

46. INTIME-SE via edital os proprietários primitivos e atuais acerca desta 

decisão.
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 47. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 48. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Urânia Santos Barbosa

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27909 Nr: 301-84.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônio Rodrigues da Silva, Nilva Rodrigues 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Risalva Dias Leite Carvalho, João Lázaro de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, DENIZE 

REGINA ARAUJO SOARES - OAB:20307 GO, PEDRO PAULO 

BERNARDES TEIXEIRA - OAB:7577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:14024/MT, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, 

IRANI INÁCIO DE LIMA - OAB:8026-A

 VISTOS.

1. Considerando a certidão de fl. 277, INTIME-SE pessoalmente o 

exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, conforme art. 485, §1, CPC/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82331 Nr: 5610-76.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Luis Birck

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Sandro 

Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220338 Nr: 3034-32.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCRL, FCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BERNARDES 

GUIMARÃES PRUDENTE - OAB:8282-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

512,45 (quinhentos e doze reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 280,29 (trezentos e e oitenta reais e vinte e nove 

centavos), referente à custas, e R$ 131,71 (centoe trinta e um reais e 

setenta e um centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94096 Nr: 7862-18.2009.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcimeire Maria Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Pereira de Santa Rosa Júnior, ACdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DE ASSIS BATISTA 

ALVES - OAB:12138/GO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

720,24 (setecentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 308,41 (trezentos e oito reais e quarenta e um 

centavos), referente à custas, e R$ 411,83 (quatrocentos e onze reais e 

oitenta e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103817 Nr: 8820-67.2010.811.0004

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicodemos Freire de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves Pedrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Dourado de 

Araújo - OAB:MT 12.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Késia Alves de Paula Braga - 

OAB:10.075/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

531,90 (quinhentos e trinta e um reais e noventa centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 357,45 (trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta 

e cinco centavos), referente à custas, e R$ 74,00 (setenta e quatro reais), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e 

quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 
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protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93077 Nr: 6888-78.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter do Nascimento Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA SUELY RAMALHO DOS 

S CORBELINO - OAB:5037, Marcus Vinicius Dourado de Araújo - 

OAB:MT 12.653, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18.473-A, Moises Batista de Souza - OAB:21442-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

555,57 (quinhentos e e cinquenta e cinco reias e cinquenta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e 

seis reais e quarenta centavos), referente à custas, e R$ 178,72 (cento e 

setenta e oito reais e setenta e dois centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185126 Nr: 6388-36.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, Valdeci 

Correa Ramos Queiroz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.054,38 (três mil e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 1.426,74 (um mil quatrocentos e vinte e seis 

reais e setenta e quatro centavos), referente à custas, e R$ 1.527,19 

(hum mil quinhentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), referente 

a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e 

cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15460 Nr: 171-02.1999.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Sypriano de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Bertasi, CLEUZA CASTILHO 

BERTASI, ROMUALDO VIDAL KLEY, Euclides Schuler e S/ Mulher, 

EVANILDA DA SILVA SCHULER, NILO VIDAL KLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Nelson José Bratti - OAB:MT 4.087, ROSELMAR 

VICENTE DE LIMA - OAB:4471

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

302,21 (trezentos e dois reais e vinte e um centavos) referente a custas. 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar 

diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar a caixa do item custas, preencher o valor 

correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193885 Nr: 13002-57.2014.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luanne Lina de Sousa - 

OAB:MT 18.470, Sergio Barros Alves Lima - OAB:MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), 

referente à custas, e R$ 127,22 (cento e vinte e sete reais e vinte e dois 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90959 Nr: 4830-05.2009.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: Norberta Pereira Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Moisés de Sousa Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 

9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte (?), via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição da Fazenda Pública Municipal juntada às fls. 744/747.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272963 Nr: 2921-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMVR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSA MARIA VILLAÇA RODRIGUES, Cpf: 

80933629915, data de nascimento: 02/02/1945, brasileiro(a), natural de 

Guarapuava-PR, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: "Trata - se de Ação de Divórcio, em que Sebastião 

Rodrigues, interpõe em desfavor de Rosa Maria Villaça Rodrigues, pelo 

fato de já estarem separados de fato há mais ou menos 35 anos, desde 

então não houve qualquer tipo de contato entre ambos..."

Despacho/Decisão: Vistos.1.Processe-se em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 189, II, CPC/2015.2.Tendo em vista a ausência de 

informações acerca do local exato em que se encontra a parte requerida, 

fazendo-se necessária sua citação por edital, dispenso por ora a 

realização da audiência de conciliação / mediação prevista no art. 334 do 

CPC/15.3.CITE-SE por edital o requerido, para, querendo, apresentar 

resposta, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para o edital.4.Decorrido 

prazo do edital, sem resposta, desde já, nomeio a Defensoria Pública como 

curador especial, para a apresentação de resposta no prazo 

legal.5.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, 

CPC/2015.6.Ciência ao Ministério Público.7.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 26 de março de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264289 Nr: 15697-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Com fundamento no artigo 494, inciso I, do CPC, DETERMINO a correção 

do nome a se conceder a guarda provisória, na decisão de fls. 31/32, 

dispondo o nome correto da requerente, ANA RODRIGUES VITURINO.

2. Tendo em vista a falta de tempo hábil para cumprimento de carta 

precatória REDESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO PARA 

19 DE JUNHO DE 2018 ÀS 12h30min.

3. INTIME-SE as partes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 182644 Nr: 4366-05.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Faber Viegas, Rondon Brasil Viegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rondon Brasil Viegas - 

OAB:14206-A/MT, Rubia Viegas Apolinário - OAB:5255/MT

 Vistos.

1.Não obstante os argumentos expendidos na exceção de 

pré-executividade de fls.10/16 e petição complementar de fls.31/34, o IPTU 

não tem como fato gerador somente a propriedade, mas também o domínio 

útil e a posse (art.34, CTN), de modo que aferir se o excipiente era ou não 

ao menos possuidor do bem objeto de tributação depende de dilação 

probatória incabível na estreita via da exceção de pré-executividade 

(Súmula 393, STJ).

2.Por tais razões, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta, sem 

prejuízo de posterior ajuizamento de embargos à execução para 

discussão da legitimidade.

3.Quanto ao pedido III, fl.33, INDEFIRO-O, porque o chamado ao processo 

não faz parte do título executivo, aplicando-se a súmula 392, STJ.

4.DETERMINO a retificação da capa dos autos, com consequente inclusão 

do espólio no polo passivo da lide.

5.Nos termos do art.75, VIII, e 76, CPC/2015, DETERMINO a juntada de 

procuração, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de o processo correr à 

revelia do espólio, caso constatado que houve a citação por correio.

6.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182644 Nr: 4366-05.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Faber Viegas, Rondon Brasil Viegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rondon Brasil Viegas - 

OAB:14206-A/MT, Rubia Viegas Apolinário - OAB:5255/MT

 Vistos.

1. Antes de decidir a exceção de pré-executividade, INTIME-SE o Município 

para que se manifeste nos autos sobre a petição de fls.31/38, bem como 

sobre eventual pretensão de redirecionamento, considerando o óbito 

ulterior do executado, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que eventual 

decisão extintiva não seja proferida sem antes dar oportunidade de 

manifestação ao exequente.

2. Decorrido o aludido prazo, voltem-me conclusos.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2886 Nr: 1400-02.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PITA SASSIOTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saturnino Dutra Correa, José Dutra Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY MARTINS DE SOUSA - 

OAB:14.908/DF, Telmo Antônio Albech Rossato - OAB:MT 2.844

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

768,75 (setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), 

referente à custas, e o valor correspondente a R$ 169,75 (cento e 

sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar a caixa do item custas, 

preencher o valor correspondente, e após, digitar o CPF do pagante. O 

sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 191401 Nr: 11307-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandra Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de Freitas Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 A parte suplicou pelo deferimento de consulta junto ao sistema INFOJUD, 

visando a obtenção do endereço atualizado do(s) executado(s).

Como se sabe, visando a efetivação de penhora ou busca de bens dos 

devedores em processos de execução previstos no artigo 835 do CPC, 

foram criados sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetiva localização de 

bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, sendo que 

estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de 

preferência dos bens penhoráveis, através dos da utilização de sistemas 

tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD.

 Isto posto, DEFIRO o pedido na forma manejada determinando a consulta 

junto ao sistema INFOJUD para a obtenção do endereço do(s) 

executado(s).

 Ainda, havendo sido tomadas as providências, deve o Exequente se 

manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de não o 

fazendo incorrer em arquivamento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191401 Nr: 11307-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandra Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de Freitas Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação nos termos da decisão de folhas 50, pelo prazo maximo de 

trinta dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91937 Nr: 5757-68.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabrielly Fernandes Sena, Rosicleia Fernandes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Gonçalves Viana, BB Seguros - Brasil 

Veículos Companhia de Seguros, Transporte Viana de Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA - OAB:24549/MT, Carlos Laete Pereira da Silva - 

OAB:16.915, Denner B Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A, RODOLFO WILSON MARTINS 

- OAB:5858/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre os Embargos de Declaração de folhas 352/353 e 

354/355, pelo prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169364 Nr: 1420-94.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alceu de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256399 Nr: 10499-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES TEIXEIRA TERRAPLANAGEM LTDA ME, 

Luziano Alves Teixeira, Juliano Fraga Teixeira, Rogério Barros Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. PROCEDA-SE à consulta via Sistemas BACENJUD visando localizar os 

novos endereços dos requeridos.

2. Caso necessário, proceda-se a consulta via INFOJUD para o mesmo 

fim.

 3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 12331-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Inácio da Costa, Daniel de Oliveira Costa, Celina 

Inácio de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

12331-29.2017.811.0004, Protocolo 259195, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173008 Nr: 6163-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ivo Firmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Mendes Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO DE 

MARTINS E PINHEIRO, para devolução dos autos nº 

6163-50.2013.811.0004, Protocolo 173008, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238945 Nr: 15446-92.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundo dos Freios Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773, Rafaela Fullin de Castro - OAB:20273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLAVO LUIZ DE 

ARRUDA, para devolução dos autos nº 15446-92.2016.811.0004, 

Protocolo 238945, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254676 Nr: 9394-46.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundo dos Freios Ltda, Eliomar de Castro e Silva, Marta 

Fullin Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773, Rafaela Fullin de Castro - OAB:20273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLAVO LUIZ DE 

ARRUDA, para devolução dos autos nº 9394-46.2017.811.0004, Protocolo 

254676, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246721 Nr: 4022-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundo dos Freios Ltda, Eliomar de Castro e 

Silva, Marta Fullin Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLAVO LUIZ DE 

ARRUDA, para devolução dos autos nº 4022-19.2017.811.0004, Protocolo 

246721, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87588 Nr: 1484-46.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teobaldo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSSARA MARIA 

FONSECA S. LIRA, para devolução dos autos nº 1484-46.2009.811.0004, 

Protocolo 87588, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181775 Nr: 3602-19.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Cristino Côrtes, Wagner Alves de 

Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - 

OAB:OAB/PR Nº 15728

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 3602-19.2014.811.0004, Protocolo 

181775, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161307 Nr: 2165-11.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha, Nelson Baptista de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE HUMBERTO 

RAMOS ALMEIDA DOS REIS, para devolução dos autos nº 

2165-11.2012.811.0004, Protocolo 161307, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69716 Nr: 3143-61.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Fátima Masteguim de Menezes, Moacir Alves de 

Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Luis Cecílio, Cláudia Helena Pires Cecílio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ricardo Gomes - 

OAB:SP 126.759, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) POLLYANA 

MACHADO DE MORAES VARJÃO, para devolução dos autos nº 

3143-61.2007.811.0004, Protocolo 69716, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174656 Nr: 8125-11.2013.811.0004

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 61 de 924



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Cecílio, Cláudia Helena Pires Cecílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficial Maior - Delegado do Serviço Registral 

de Imóveis de Barra do Garças, Wesley Rodrigues Leite, Moacir Alves de 

Menezes, Danilo Varjão Alves, Marisa Fátima Masteguim de Menezes, Ana 

Paula Monção Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ricardo Gomes - OAB:SP 

126.759, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT, João Batista de 

Oliveira - OAB: 20.635/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) POLLYANA 

MACHADO DE MORAES VARJÃO, para devolução dos autos nº 

8125-11.2013.811.0004, Protocolo 174656, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170266 Nr: 2587-49.2013.811.0004

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Cecílio, Cláudia Helena Pires Cecílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Alves de Menezes, Marisa Fátima 

Masteguim de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ricardo Gomes - OAB:SP 

126.759, Margareth Miessi Caire Gomes - OAB:SP 127.083, Rudinei 

Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) POLLYANA 

MACHADO DE MORAES VARJÃO, para devolução dos autos nº 

2587-49.2013.811.0004, Protocolo 170266, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179978 Nr: 1954-04.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marinho da Costa Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR(A) 

DO INSS, para devolução dos autos nº 1954-04.2014.811.0004, Protocolo 

179978, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235982 Nr: 13414-17.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaci Sousa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Batista de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

13414-17.2016.811.0004, Protocolo 235982, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273550 Nr: 3289-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdyr Coelho de Sousa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozinel Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. O requerente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

 2. Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, 

contempla este benefício como garantia fundamental aos que 

comprovarem sua hipossuficiência.

 3. Desta forma, é medida que se impõe exigir a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira da parte, o que, no caso destes autos, não se 

verifica qualquer documento que se preste a tal prova.

4. Frente ao exposto INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do 

Código de Processo Civil/2015, primeiro para comprovar o estado civil de 

viúva, bem, devendo aportar ao feito cópia da declaração de imposto de 

renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja hábil e útil a 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita ou em igual prazo recolha as custas e taxas judiciais no mesmo 

prazo, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176624 Nr: 10658-40.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Gomes Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizete Batista Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Analisando os autos, verifico que as diligências de citação da parte 

requerida, bem como dos confinantes foram devidamente cumpridas. 

Ainda, as Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município foram 

intimadas e manifestaram desinteresse no feito.

2. Desta feita, certifique Srª. Gestora acerca do cumprimento da decisão 

de fls.67, no que concerne a apresentação de eventual requerimento 

efetuado pelo procurador constituído em fls.39, Sr. José Antônio Tavares 

Júnior, bem como o sobre o decurso de prazo.

3. Após, ABRA-SE vistas ao Ministério Público, pelo prazo legal, 

consoante disposto no art.178, I, do CPC.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261907 Nr: 14192-50.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dilsa Carvalho Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdir Silva Carvalho, Espólio de 

Cassimiro Ribeiro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Arrolamento de bens movida por Maria Dilsa Carvalho 

Santana e demais herdeiros, todos qualificados nos autos.

2. Inicialmente, verifico que a representação processual está regularizada 

somente quanto à parte arrolante, Sra. Maria Dilsa Carvalho Santana, 

conforme procuração de fls. 13. Ademais, percebo irregularidade quanto à 

representação processual dos demais herdeiros, uma vez que não consta 

nos autos procuração ad judicia.

 3. Desta forma, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono 

constituído nos autos, para regularizar a representação processual dos 

demais herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, aportando aos autos 

procuração, nos termos do art. 103, caput, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.
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5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237616 Nr: 14552-19.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Lei Venâncio Cintra Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 VISTOS.

 1. Considerando que o requerente reclamou a suposta ausência de 

energia elétrica, consoante o documento de fl. 23, converto o julgamento 

em diligência e DETERMINO que o requerido aporte ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias, o protocolo de atendimento n. 355486, como prova do juízo, 

nos termos do artigo 370, do CPC/2015

2. Após, INTIME-SE o autor para manifestação.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255749 Nr: 10071-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezário da Mata Sousa

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 4.Com efeito, tendo em vista que a parte requerida sustentou fatos 

impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor em sua 

contestação, cabe àquela a produção de prova que comprove tal fato, a 

teor do art. 373, II, CPC, visto que se trata de alegação contrária às provas 

pré-constituídas carreadas pelo autor às fls. 27/35 e 40/47. 

5.Considerando a inexistência de tabela específica no Conselho Federal 

de Medicina e Associação Médica Brasileira, FIXO os honorários médicos 

periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), que deverão ser arcados pela 

parte requerida.6.Em caso de aceitação da nomeação, INTIME-SE a parte 

requerida, a fim de que no prazo de 10 (dez) dias deposite os valores 

relativos aos honorários, sob pena de preclusão.7.INTIME-SE o autor para 

aportar ao feito os quesitos a serem respondidos pelo expert, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 8.Após, INTIME-SE pessoalmente 

o médico da nomeação com cópia dos quesitos formulados pelas partes 

para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da 

juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada para o ato o 

mais breve possível. Conste no mandado as advertências dos arts. 4º e 

5º do Provimento nº 68/08 CGJ-MT.9.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as 

partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, com 

URGÊNCIA.10.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita, EXPEDINDO-SE a certidão em favor do perito 

médico em seguida (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 

CGJ-MT).11.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234680 Nr: 12538-62.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recapagem de Pneus CDB Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

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

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 VISTOS.

 1. Por ausência de irregularidade, declaro o feito SANEADO.

 2. Considerando que o requerente é hipossuficiente em relação ao 

suplicado e que este possui maior possibilidade de comprovar a 

regularidade da cobrança, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova.

 3. Tendo em vista a inversão do ônus da prova, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, informando às 

provas que pretendem produzir, nos termos do artigo 357, III, do CPC/2015, 

sob pena de preclusão.

 4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237851 Nr: 14707-22.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBZ, ABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida entre as partes 

supramencionadas.

2. Conforme se extraem dos autos, a presente execução visa o 

recebimento dos valores inadimplidos, advindos das diferenças de pensão 

alimentícia.

3. Após ser devidamente citado, por carta precatória, o Executado 

apresentou de imediato a Oficiala de justiça, 2 (dois) comprovantes de 

transferências bancárias, conforme fls. 79, e documentos anexos às fls. 

80/81.

 4. Instada a se manifestar sobre os depósitos, a parte Exequente, às fls. 

87 concordou com os valores juntados em fls. 80/81, dando por quitada a 

dívida exequenda e requerendo a extinção da Execução.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Verifica-se que o réu quitou o valor devido, conforme notícia exarada 

pela Oficiala (fls.79) e comprovante anexados às fls. 80/81. Bem como 

houve concordância dos valores pela parte Exequente, pugnando pela 

extinção da Execução.

 7. Deste modo a extinção do feito pelo pagamento é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO:

8. Frente ao exposto, declaro quitada a obrigação devida pelo executado 

e, via de consequência, julgo extinta a ação executiva, com fundamento 

no art. 924, II, do CPC/2015.

9. Ainda, DEFIRO o pedido de fls. 87, e determino que sejam retirados os 

documentos originais encartados nos autos, devidamente substituídos por 

cópias.

 10. Sem custas.

 11. Expeça-se o necessário. Após, PROCEDA-SE às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

12. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251058 Nr: 7030-04.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danny Fábio Soares de Oliveira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

 1. Por ausência da irregularidade processual, declaro o feito SANEADO.

 2. Da análise dos autos, constata-se que o deslinde da lide está a 

depender da produção de prova pericial judicial.

3. NOMEIO como perito o médico ortopedista, Dr. JOSÉ LUIZ LAURO, 

CRM/MT 1537, fone: 3401-3964, podendo ser encontrado na Rua 

Independência, nº47, centro, de Barra do Garças - MT.

4. Com efeito, tendo em vista que a parte requerida sustentou fatos 
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impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor em sua 

contestação, cabe àquela a produção de prova que comprove tal fato, a 

teor do art. 373, II, CPC, visto que se trata de alegação contrária às provas 

pré-constituídas carreadas pelo autor às fls. 23/37.

 5. Considerando a inexistência de tabela específica no Conselho Federal 

de Medicina e Associação Médica Brasileira, FIXO os honorários médicos 

periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), que deverão ser arcados pela 

parte requerida.

6. Em caso de aceitação da nomeação, INTIME-SE a parte requerida, a fim 

de que no prazo de 10 (dez) dias deposite os valores relativos aos 

honorários, sob pena de preclusão.

7. Após, INTIME-SE pessoalmente o médico da nomeação com cópia dos 

quesitos formulados pelas partes para realizar a perícia e apresentar 

laudo em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao 

juízo a data agendada para o ato o mais breve possível.

 8. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

9. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

10. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211788 Nr: 10564-24.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José de Almeida David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A - Agencia 0136 ( 

Banespa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MT

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares para serem analisadas nem nulidades para 

sanar, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272798 Nr: 2839-76.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de ação incidental de embargos à execução ajuizada por 

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA em face de BANCO BRADESCO S/A, com o 

escopo de obstar execução de título extrajudicial autuada sob o CÓD. 

261661.

2. Inicialmente, INTIME-SE a parte autora para, querendo, emendar a inicial, 

no prazo de 15 dias, para regularizar a representação processual, 

juntando aos autos procuração conferida ao advogado, de acordo com o 

art. 320, do CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial, consoante 

disposto no art.321, parágrafo único, CPC/2015.

 3. Certifique Nobre Gestora acerca da tempestividade do presente 

embargo.

4. Determino o apensamento destes autos, ao processo de nº. 

14032-25.2017.811.004 – Cód. 261661, para ulterior deliberação.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257165 Nr: 10971-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Rosa de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por GERSON ROSA DE 

MORAES em face do COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO.

2. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

 3. Remetam-se as informações requisitadas pelo Excelentíssimo Senhor 

Relator do recurso.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193193 Nr: 12507-13.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W - Companhia Digital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017/A

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares para serem analisadas nem nulidades para 

sanar, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273557 Nr: 3292-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Matos de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Menandro Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.98 e 99, 

§§2º e 3º, CPC/2015.

 2. DEFIRO o processamento sob o rito de arrolamento sumário, nomeando 

como inventariante a requerente RAIMUNDA MATOS DE LIMA, 

independentemente de compromisso, nos termos do art. 660, CPC/2015.

3. Presentes a relação de herdeiros e bens, o plano de partilha, as 

Certidões Negativas das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal 

(art. 664, §5º, CPC/2015), ABRA-SE vistas ao Ministério Público, com 

fulcro nos arts. 176 e 178, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239862 Nr: 16165-74.2016.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larc Construções Comércio e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Nunes da Silva - 

OAB:MT 18.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Silveira - 

OAB:10.410/MT, Thiago Silveira - OAB:12.963

 VISTOS.

 1. Constato que o requerido foi devidamente citado para apresentar 

defesa, contudo, manteve-se inerte, conforme faz prova o documento de 

fls.26 e a certidão de fls. 33.

 2. Deste modo, frente ao contido nos documentos de fls.26 e 33, dando 

notícia de que a parte demandada fora citada e quedou-se silente, 

DECRETO A SUA REVELIA, conforme o que dispõe o art. 344, do CPC, e 

aplico os seus jurídicos e legais efeitos.

3. Ainda, ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

5. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177694 Nr: 11976-58.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Adalberto Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves, Armando Carlos, Walter Garcia de 

Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:12.203-A, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Eurípedes Ferreira Martins Junior - OAB:MT/20393, 

João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 Vistos.

 1. Procedida à intimação do DD. Representante do requerido, na forma 

solicitada às folhas 255, conforme consta no impulsionamento de folhas 

256 (publicação via DJE), determino seja CERTIFICADO acerca da 

apresentação de impugnação pela executada.

 2. Após, abra-se vista ao requerente, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

 3. As providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256785 Nr: 10734-25.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenir Dominngos da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

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

Lima - OAB:3127-A

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186875 Nr: 7768-94.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Ribeiro de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonso Tinan dos Santos, Valtâmia Perpétuo 

Amaral, REINALDO APARECIDO OLIVEIRA, Vilmerinda Guimarães da Silva, 

Fabíola Conceição da Silva, Roberto Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Intime-se autor para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o 

pedido nulidade da citação (fls.69/71), sob pena de preclusão.

2. Após, concluso para decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251324 Nr: 7215-42.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janair Rodrigues Domingas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260822 Nr: 13504-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nismair Glicéria Gomes Furquim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223721 Nr: 5099-97.2016.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Avícola Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simar Oliveira Martins - 

OAB:35.893-GO, VANDERLINO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:36367

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171294 Nr: 3956-78.2013.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Pires de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Considerando que o autor é um dos titulares da conta poupança n. 

010.008.487-7 e que a instituição financeira informou a transferência do 

saldo, DEFIRO o pedido de fls. 71/72.

 2. OFICIE-SE o representante legal do Banco do Brasil para, no prazo de 

20 (vinte) dias, informar a pessoa que solicitou a transferência da conta 

poupança do autor, bem como o beneficiário, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência.

 3. Após, INTIME-SE o autor para manifestação.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265748 Nr: 16618-35.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL DEPAT REGINAL MT, Lelia Rocha Abadia Brun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Martins dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020/MT, Sebastião Augusto Correa de Moares - 

OAB:MT-10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. 1. Trata-se de Ação de cobrança, movida entre as partes 

supramencionadas.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 51 e 

verso.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 51/51v, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Sem custas. Honorários sucumbenciais conforme acordado às fls. 51v.

7. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101456 Nr: 6459-77.2010.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNA RIBEIRO DA SILVA, Cpf: 

93846320153, Rg: 4359926, brasileiro(a), convivente, do lar. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 833,81 (Oitocentos e trinta e tres reais e oitenta 

e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 22 de março de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87707 Nr: 1646-41.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Garcia de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacob do Nascimento, Maria Helena de Souza 

Nascimento, Cezário de Lima Lula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heitor Corrêa da Rocha - 

OAB:MT 4.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACOB DO NASCIMENTO, Cpf: 

15361322253, Rg: 21176, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA HELENA DE SOUZA NASCIMENTO, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 662,56 (Seiscentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa 

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

CNGC-TJMT..

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 22 de março de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205304 Nr: 6764-85.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRIATIVA PUBLICIDADE MARKETING E NEGOCIOS 
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LTDA - ME, Marli Salete Parizotto, Almir Oliveira Vitória, Idelma Nazaria da 

Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte requerida, via 

DJE, para no prazo de 05 ( cinco) dias, manifestar sobre os documentos 

juntados de folhas 80/99.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172554 Nr: 5573-73.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e 

noventa e quatro centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a 

R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230748 Nr: 9583-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eula Divina de Oliveira Ferreira, Iron Pires de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e 

noventa e quatro centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a 

R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 76746 Nr: 372-76.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Cleri Aparecida Mendes de Oliveira Rezende - 

OAB:MT 14.719, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Lourival 

Moreira da Mata - OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378

 Processo nº 372-76.2008 – Código 76746

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo douto causídico 

Lorival Moreira da Mata dos honorários advocatícios.

Colhe-se dos autos que fora expedido ordem de pagamento no valor de 

R$ 5.315,13 (cinco mil trezentos e quinze reais e treze centavos). 

Contudo, o executado informou a impossibilidade do cumprimento da 

ordem de pagamento, uma vez que o valor ultrapassa as obrigações de 

pagamentos tidas como de pequeno valor, conforme a lei municipal 2.982 

de 30 de abril de 2009, devendo ser expedido precatório, nos termos do 

artigo 100 da Constituição Federal.

Instado, o autor requereu o bloqueio do valor devido, por meio do sistema 

BACENJUD, acrescida de multa legais, tendo em visa o não cumprimento 

espontâneo do executado.

É o relatório.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que apesar do §4º do artigo 

100 da Constituição Federal autorizar a edição de lei dispondo acerca do 

valor tido como pequeno, ao final do dispositivo é determinado um mínimo, 

qual seja, o valor do maior benefício do regime geral da previdência social.

Dessa forma, nos termos do artigo 100, §4º, parte final, da Constituição 

Federal.

Defiro o pedido de fls. 453/455. Realize, via BACEJUD, o bloqueio do valor 

executado, R$ 5.315,13 (cinco mil trezentos e quinze reais e treze 

centavos).

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 15 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214287 Nr: 12027-98.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 Processo nº 12027-98.2015 – Código 214287

Vistos.

Expeça-se alvará judicial em favor do executado dos valores bloqueados 

nos autos, transferindo para sua conta, conforme requerido a fls. 43/44.

Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238725 Nr: 15273-68.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ederson Lopes Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação de Transportes do Norte Araguaia 

- ATNAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Dias de Arrua 

Voltoline - OAB:22084/O, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - 

OAB:46022

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

CONTESTAÇÃO de fls. 72/96, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5405 Nr: 307-19.1987.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Helena Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espólio de WALDEMAR BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Silveira da Rosa - 

OAB:OAB/MT 17.929

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 94990 Nr: 8743-92.2009.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, fazer a 

inventariante comparecer na Secretaria a fim de retirr o Alvará de 

Autorização expedido nos autos..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214287 Nr: 12027-98.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor do executado, qualificado nos autos.

Às folhas 39 o exequente informa a satisfação da obrigação 

administrativamente pelo executado, pugnando pela extinção do feito nos 

moldes do art. 924, II do CPC.

Frente ao exposto, ante o pagamento integral da dívida, acolho o pedido 

apresentado às folhas 26, e com amparo no artigo 924, III do Código de 

Processo Civil, julgo por sentença com julgamento do mérito, extinta a 

presente execução.

Sem custas.

P.R.I.C

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 214287 Nr: 12027-98.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 3. Dispositivo.I – DEFIRO a penhora pleiteada.II – A penhora on line 

realizada nos autos restou infrutífera em parte, conforme detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio de valores, uma vez que somente foi penhorada 

apenas a quantia de R$ 2.407,53.III – Assim, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora.IV – 

Intime-se o executado da penhora realizada, para querendo, no prazo de 

05 dias, manifestar.V – Transcorrido o prazo e não havendo 

manifestação, voltem- me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217031 Nr: 1050-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberta Martins da Silva, Dugvon da Silva Luz, Maria 

Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - 

OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10322-36.2013 – Código 176359

Vistos.

Intimem-se as partes e o Ministério Público para manifestarem se 

pretendem produzir provas. Em caso positivo, deverão especifica-las e 

justifica-las.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 29567 Nr: 595-39.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Bertoldo Barchet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldo Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:MT 7.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodriges da 

Fonseca Filho - OAB:OAB/MT 5751
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 . Consoante disposição legal é impenhorável, até o limite de 40 salários 

mínimos, a quantia depositada em conta poupança. Não havendo 

demonstração de quantia superior a vedação legal depositada em conta 

poupança é imperioso o debloqueio dos valores. (AI 32634/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/07/2016, Publicado no DJE 15/07/2016)No caso em tela, o executado 

comprovou, conforme se vê a fls. 681, que a penhora efetuada recaiu 

sobre sua conta poupança e sobre valores oriundos de sua 

aposentadoria, bem como não se tratar de quantia que não ultrapassa a 

40 (quarenta) salários mínimos. Por esta razão, levanto a penhora sobre 

os bens de fls.664/665.Expeça-se o necessário para a devolução dos 

valores em favor do executado.Dê ciência às partes da presente decisão, 

intimando o autor para indicar bens à penhora.Intime-se. Cumpra-se.Barra 

do Garças/MT, 20 de março de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 47282 Nr: 310-41.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Campo Grande - MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Pedemonte Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 PROCESSO Nº 310-41.2005.811.0004 – CÓDIGO Nº 47282

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO CIVIL DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE 

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA proposta por 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

RENATO PEDEMONTE ARAÚJO.

Em audiência de conciliação realizada no dia 21 de fevereiro de 2018, as 

partes firmaram acordo, identificado no termo à fls. 112.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à 

fls. 112, a fim de que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 19 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163996 Nr: 5706-52.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Magda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnólia da Silva Coelho, Nilderi Gomes dos 

Santos, Josias da Silva Coelho, Espólio de Sipriano da Silva Coelho, Cecilia 

Coelho de Moraes, Maria Catarina de Oliveira, Sabino de Sousa Milhomen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Hugo Ramos Vilela- Defensor Público - OAB:

 Intimação da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer 

na Secretaria a fim de retirar os documentos desentranhados dos autos, 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248470 Nr: 5201-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233263 Nr: 11448-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. Rodrigues de Queiroz Luz Silva - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200450 Nr: 4046-18.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Tropical de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poleto Auto Peças - EIRELI, Atlanta Fundo de 

Investimentos em Direito - Atlanta FIDC Multissetorial, Lake Securitizadora 

S/A, Credit Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multissetorial, Sales Administradora & Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cylmar Pitelli Teixeira 

Fortes - OAB:107950/SP, FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI - OAB:253.271 

SP, FLÁVIO POLO NETO - OAB:150.059 SP, José Renato Alves de 

Souza - OAB:267.470 SP, Laryssa Cecilia Bortolini - OAB:45336, 

Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, Thiago Borges 

Andrade - OAB:MT 18.994

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

informação de fls. 347, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201320 Nr: 4567-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Faria da Silva Filho, Elizete Barbosa da 

Silva Faria

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

OAB:22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Gustavo 

góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT, Dennis Machado da Silveira - OAB:MT 5.752

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165230 Nr: 7232-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Divino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 38148 Nr: 4-09.2004.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC&RL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Edson Azolini - OAB:MT 3094, LIANDRO DOS 

SANTOS TAVARES - OAB:22011/GO

 Processo nº 4-09.2004 – Código 38148

Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, em 

face de Liandro Comércio e Representações LTDA.

O executado foi citado nas pessoas de seus representantes, conforme 

certidão de fl. 46 e 73.

 Às fls. 78/113, o executado apresentou exceção de pré-executividade, 

arguindo, em apertada síntese, a prescrição do crédito tributário e a 

carência dos requisitos legais do título executivo fiscal, requerendo, ao 

final, a extinção do crédito tributário ou o reconhecimento da inexigibilidade 

do título executivo fiscal.

Instado, o exequente impugnou a exceção, arguindo, em síntese, o não 

cabimento da medida defensiva, a ausência da prescrição e a ausência da 

capacidade postulatória, juntando documentos de fls. 147/207.

Equivocadamente, o processo teve seu prosseguimento sem a análise do 

pleito defensivo, sendo realizada várias diligências com a finalidade de 

localização de ativos em nome do executado.

Frustradas as tentativas de localização de ativos, o exequente a fls. 309 

indicou um bem imóvel em nome do sócio proprietário, Sr. João Liandro 

Tavares, requerendo a fl. 323, a venda judicial do imóvel.

É o relato do essencial.

 O executado apresentou exceção de pré-executividade pugnando o 

reconhecimento da prescrição do crédito tributário, subsidiariamente o 

reconhecimento da inexigibilidade do título executivo fiscal.

O exequente, por sua, vez contestou a pleito defensivo, alegando a 

inadequação da via eleita, a inexistência de prescrição e a regularidade do 

título executivo.

Pois bem. Quanto ao cabimento da peça defensiva é pacífico na 

jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior 

Tribunal de Justiça.

Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, analisando 

detidamente os autos, verifica-se que melhor sorte não assiste o 

excipiente/executado.

A prescrição, conforme dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional, 

ocorre depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, contados da data 

da sua constituição definitiva.

No presente caso, a CDA foi oriunda de ICMS não recolhidos no período 

compreendido entre janeiro de 98 a dezembro de 98. Conforme parcela 

considerável da doutrina, o ICMS é tributo sujeito a lançamento por 

homologação, sendo assim, o prazo prescricional deve ser contado da 

data da entrega da declaração ou lançamento.

Contudo, a falta do lançamento do ICMS, ou seja, a inexistência do que 

cobrar na órbita judicial, não enseja o início do prazo prescricional, pois 

não há, ainda, constituição do crédito.

 Com efeito, não tendo sido recolhido o imposto sujeito a lançamento por 

homologado, abre-se o prazo decadencial para a administração pública 

lançar o valor que entende devido e somente após o lançamento de ofício 

não mais sujeito a recursos administrativos é que se inicia o prazo 

prescricional para a cobrança do imposto.

Dessa forma, colhe-se dos autos que o excipiente/executado não 

recolheu o tributo devido, ensejando a instauração de procedimento 

administrativo, conforme comprovado pelo excepto/exequente, tendo se 

encerrado em 12.09.2003 data em que deu início ao prazo prescricional. 

Dessa forma, entre o termo inicial do prazo prescricional e a propositura 

da ação não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, necessários para o 

reconhecimento da prescrição.

Já no tocante a inexigibilidade do título judicial por falta dos requisitos 

formais do título também não deve prosperar, uma vez que está em 

consonância com o disposto no §§5º e 6º do artigo 2º da Lei 6.830/80.

Por fim, quanto ao pedido de venda judicial do bem indicado a fls. 309/312, 

indefiro-o, pois o imóvel além de não ter sido penhorado nos autos, a 

matrícula encontra desatualizada.

 Pelos motivos exposto, conheço a exceção de pré-executividade, 

contudo a nego provimento.

 Intime o exequente para dar prosseguimento do feito indicando bem à 

penhora, sob pena de arquivamento provisório.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256022 Nr: 10248-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Reimer Júnior, Celso José Reimer Junior, Ana 

Caroline dos Santos Reimer, Ana Paula dos Santos Reimer, Izadora Reimer 

dos Santos, Isidoro Celso dos Santos Junior, Doris Urzedo Reimer, Maria 

Rita Reimer dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Reimer Lemos, Espólio de José 

Reimer, Espólio de Dores Mey de Urzedo Reimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO A. CARVALHO J. 

PEREIRA - OAB:18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 Vistos.

Acerca da contestação, diga os autores.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 88552 Nr: 2455-31.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro de Sousa Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Sousa da Purificação, Ademilton 

Castro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093, MAGNO ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A, Onélia Francisca 

Guimarães - OAB:12.826/MT

 Vistos.

Suspenda o curso processual pelo prazo de 06 (seus), conforme 

requerido.

Após, diga o autor.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266596 Nr: 17115-49.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Inácio Oliveira - 

OAB:RO 5872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 23557, Natasha Cynthia Candida Pereira - 

OAB:23329/O

 Processo nº 17115-49.2017– Código 266596

Vistos.

Trata-se de ação de divórcio litigioso, combinado com alimentos e partilha 

de bens, com pedido de tutela de urgência proposta por Aliane Aparecida 

Oliveira Souza em desfavor de Wander Gonçalves da Silva.

A inicial foi recebia às fls. 61/62, sendo na oportunidade deferida a tutela 

antecipada fixando o importe de 65% (sessenta e cinco por cento) do 

salário mínimo.

A autora, a fls. 85/89, requer o bloqueio do valores do acordo realizada 

em ação judicial em que o requerido é parte, uma vez que o requerido não 

cumpriu a decisão liminar.

Por sua vez, o requerido, a fls. 90/102, pugnou pela reconsideração da 

decisão que deferiu o alimentos provisórios.

É o relatório.

Quanto ao pedido da autora, verifica-se que trata-se de cumprimento 

provisório de alimentos. Dessa forma, deverá seguir o rito descrito no 

artigo 531 do Código de Processo Civil. Portanto, indefiro o pedido de 

bloqueio.

Quanto ao pedido do requerido, diga a autora.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199506 Nr: 3371-55.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Pereira de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garica 

Lopes - OAB:OAB/MT 11.877-A

 PROCESSO Nº 3371-55.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 199506

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por IVAN PEREIRA DE 

SOUZA em face de BANCO PANAMERICANO S/A.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte exequente, ou de tantos bens 

quanto bastem para satisfação do crédito buscado, procedendo-se à 

AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente 

o Executado, conforme § 3º, do art. 523, do Código de Processo Civil, na 

pessoa do seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à sua 

revelia.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

 Transcorrido o prazo previsto no art. 523, Código de Processo Civil, sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 21 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197428 Nr: 2161-66.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albiratan V. Ribeiro - ME, Albiratan Vieira 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2161-66.2015 – Código 197428

Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra 

Albiratan V. Ribeiro e Albiratan Vieira Ribeiro.

 Requer o exequente a penhora e avaliação do imóvel registrado sob a 

matrícula nº 31.350, no RGI do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças.

Contudo, da matrícula colacionada aos autos, não há como comprovar que 

o executado é titular do imóvel.

Assim, intime o autor para indicar outro bem à penhora ou retificar a 

matrícula juntadas nos autos.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 21 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176213 Nr: 10157-86.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes 

Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Processo nº 10157-86.2013 – Código 176213

Vistos.

Colhe-se dos autos que a execução fiscal que era movida pelo Município 

de Barra do Garças/MT contra José Sanches foi extinta com resolução de 

mérito pelo pagamento integral da dívida, decisão de fls. 53/53v.

Verifica-se ainda, que no curso processual foi penhorado um imóvel de 

titularidade do executado tendo sido dado início a sua alienação por meio 

de leilão judicial.

Dessa forma, após o trânsito em julgado da decisão, às fls. 55, a leiloeira 

Sra. Cirlei Freitas Balbino da Silva requereu o pagamento do valor de R$ 

3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de honorários.

Citado o executado a se manifestar, alegou a insuficiência financeira para 

custear os honorários recebidos, pugnando pelo deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não houve a realização 

do leilão judicial, uma vez que o executado adimpliu integralmente a dívida. 

Assim sendo, conforme o §7º do artigo 1.110 da CNGC, o leiloeiro fará jus 

ao ressarcimento das despesas com a remoção, guarda e conservação 

dos bens, desde que documentalmente comprovadas.

Contudo, não há nos autos documentação que comprove tais despesas a 

ensejar a cobrança requerida.

Diante disso, nos termos do artigo 1.100, §7º da CNGC, indefiro o pedido 

de cobrança de honorários

 Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se com as baixas necessárias.

Barra do Garças/MT, 21 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272419 Nr: 2587-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABPV, APD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YSV
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2587-73.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 272419

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS movida por ADRYAN BRYAN PEREIRA 

VASCONCELOS, menor impúbere, representado por sua genitora 

ALESSANDRA PEREIRA DIAS, em face de YURI SILVA VASCONCELOS.

 Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 Tendo em vista que o requerente é assistido pela Defensoria Pública local 

e apresentou, à fls. 08, declaração de hipossuficiência financeira, 

atestando sua condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, 

presume-se, naturalmente, que não há como suportar dispêndios judiciais, 

compreendidos como custas e demais despesas processuais, conforme 

assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a justiça gratuita ao 

requerente, em consonância com os arts. 98 e 99 do Código de Processo 

Civil.

 Ademais, considerando a necessidade do alimentando e a cautela 

processual como forma de garantir os direitos do infante, DEFIRO o pedido 

de alimentos provisórios, no sentido de fixar o quantum no valor 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

nos termos do que determinam o art. 4º da Lei nº 5.478/68 e os arts. 1694, 

1695 e 1696 do Código Civil.

 CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e 

seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 30 de maio de 2018, 

quarta-feira, às 15h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 23 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271784 Nr: 2146-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS, MMSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís de Jesus Laurindo 

- OAB:MT 18.483-O, Jerônimo Alberto de Carvalho Custódio - 

OAB:22.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2146-92.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271784

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS movida por ANA DOMICIANA 

SALVADOR, representando seu filho, menor impúbere, MATEUS 

MAURÍCIO SALVADOR DIAS, em face de MAURÍCIO DIAS NASCIMENTO.

 Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 11, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita ao requerente, em consonância com os arts. 98 e 

99 do Código de Processo Civil.

 Ademais, considerando que o alimentando já recebe auxílio financeiro 

pelo requerido, a título de alimentos, que impossibilita, no mínimo, prejuízo 

durante o curso processual, e que, na hermenêutica do art. 4º da Lei nº 

5.478/68, entende-se que os alimentos provisórios somente são devidos 

se o necessitado ainda não é beneficiário de nenhuma quantia 

pensionária, o pedido carece de interesse processual, motivo pelo qual 

merece indeferimento. Nesse sentido, INDEFIRO a fixação de alimentos 

provisórios requerida.

 CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e 

seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 30 de maio de 2018, 

quarta-feira, às 15h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

 INTIME-SE o Ministério Público para, no prazo legal, atuar no feito como 

fiscal da ordem jurídica, visto que há presença de menor incapaz, sendo 

imprescindível a intervenção ministerial, como prevê o artigo 178, II, do 

CPC.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 23 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271724 Nr: 2107-95.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCGS, TSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHGO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2107-95.2018.811.0004– CÓDIGO Nº 271724

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS 

proposta por KELLY CRISTINA GOMENES SOUSA, menor impúbere, 

representada por sua genitora THALIA SOUSA DOS SANTOS, em face de 

ALYSSON HENRIQUE GOMENES OLIVEIRA. A execução é de provimento 

jurisdicional, homologatório de acordo, que obriga o executado a prestar 

alimentos correspondentes a 14% (quatorze por cento) do valor do salário 

mínimo vigente, em todo dia 18 de cada mês, estando inadimplente com a 

obrigação referente aos meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018, o 

que totaliza o valor de R$ 410,79 (quatrocentos e dez reais e setenta e 

nove centavos).

 Tendo em vista que a exequente é assistida pela Defensoria Pública local 

e apresentou, à fls. 07, declaração de hipossuficiência financeira, 

atestando sua condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, 

presume-se, naturalmente, que não há como suportar dispêndios judiciais, 

compreendidos como custas e demais despesas processuais, conforme 

assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a justiça gratuita à 

exequente, em consonância com os arts. 98 e 99 do Código de Processo 

Civil.

INTIME-SE o executado para que, em 03 (três) dias, pague o valor 

enunciado, prove que já o fez, ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil, sob pena de 

protestar o pronunciamento judicial e de ser decretada a sua prisão civil, 

nos moldes do art. 528, § 3º.

Transcorrido o prazo e não havendo o pagamento, ou a comprovação que 

o efetuou ou, ainda, a não apresentação de justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo, EXPEÇA-SE certidão de dívida para protesto, conforme artigo 

517 do Código de Processo Civil, intimando-se a exequente para a retirada 

em juízo, assim como promover o seguimento que desejar, devendo 

constar que esta é beneficiária da gratuidade da justiça, e que deverá se 

responsabilizar pela informação a este Juízo acerca do cumprimento da 

dívida.

Dê ciência ao Ministério Público.
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Após, voltem-me os autos conclusos para deliberar quanto ao pedido de 

prisão.

Barra do Garças-MT, 23 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272285 Nr: 2493-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRA NOMINATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2493-28.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 272285

Vistos.

Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL proposto por ARGEMIRA 

NOMINATO DA SILVA, com o escopo de levantar valores retidos, a título 

de benefício devido em conta bancária de seu falecido pai, SEBASTIÃO 

RAMALHO DA SILVA.

 Tendo em vista que o requerente é assistido pela Defensoria Pública local 

e apresentou, à fls. 06, declaração de hipossuficiência financeira, 

atestando sua condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, 

presume-se, naturalmente, que não há como suportar dispêndios judiciais, 

compreendidos como custas e demais despesas processuais, conforme 

assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a justiça gratuita ao 

requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Analisando os pedidos da inicial, verifico tratar de procedimento de 

jurisdição voluntária, motivo pelo qual não se vislumbra a instauração de 

lide processual, autorizando imediato provimento jurisdicional. Ademais, 

como consta na própria exordial, não consta nos autos o valor 

discriminado do benefício do qual se pleiteia retirada mediante alvará 

judicial. Resgata-se que, para o deferimento do pedido e consequente 

expedição da ordem competente, é imprescindível a ciência por este Juízo 

da exatidão do quantum a ser levantado, bem como da especificação do 

benefício devido, o que resta prejudicado o objeto da ação quando não 

apresentados os referidos dados.

Nessa monta, torna-se necessária a expedição de ofício à agência 

bancária local, em que o falecido, ora beneficiário, possui conta vinculada, 

onde possivelmente está depositado o montante. Assim, OFICIE-SE o 

BANCO BRADESCO S/A, em endereço da agência de Barra do Garças, 

para que informe, em prazo de 05 (cinco)

 dias, os valores provenientes restantes do benefício nº 177.085.720-3, 

contidos em conta de titularidade de SEBASTIÃO RAMALHO DA SILVA, 

cujos dados encontram-se descritos nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 23 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271266 Nr: 1788-30.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1788-30.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271266

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por PIERINA WAUTOMO REWE em face de BANCO BMG.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 36, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 30 de maio de 2018, 

quarta-feira, às 16h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

V – Considerando que a parte autora é idosa, com idade superior a 60 

(sessenta) anos atualmente, possuindo, portanto, prioridade na tramitação 

processual (Estatuto do Idoso – art. 71, caput, da Lei nº 10.741/2003), 

ANOTE-SE, na capa dos autos, a identificação própria de modo a 

evidenciar o trâmite prioritário desta ação.

 Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 23 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271270 Nr: 1792-67.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1792-67.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271270

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por ANGELICA WA’UTOMOREWE em face de BANCO 

ITAÚ BMG.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 39, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 06 de junho de 2018, 

quarta-feira, às 14h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

V – Considerando que a parte autora é idosa, com idade superior a 60 

(sessenta) anos atualmente, possuindo, portanto, prioridade na tramitação 

processual (Estatuto do Idoso – art. 71, caput, da Lei nº 10.741/2003), 

ANOTE-SE, na capa dos autos, a identificação própria de modo a 

evidenciar o trâmite prioritário desta ação.
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 Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 23 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271245 Nr: 1767-54.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1767-54.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271245

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por PIERINA WAUTOMO REWE em face de BANCO BMG.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 36, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 06 de junho de 2018, 

quarta-feira, às 16h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

V – Considerando que a parte autora é idosa, com idade superior a 60 

(sessenta) anos atualmente, possuindo, portanto, prioridade na tramitação 

processual (Estatuto do Idoso – art. 71, caput, da Lei nº 10.741/2003), 

ANOTE-SE, na capa dos autos, a identificação própria de modo a 

evidenciar o trâmite prioritário desta ação.

 Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 23 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271246 Nr: 1768-39.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1768-39.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271246

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por PIERINA WAUTOMO REWE em face de BANCO BMG.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 36, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 06 de junho de 2018, 

quarta-feira, às 15h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

V – Considerando que a parte autora é idosa, com idade superior a 60 

(sessenta) anos atualmente, possuindo, portanto, prioridade na tramitação 

processual (Estatuto do Idoso – art. 71, caput, da Lei nº 10.741/2003), 

ANOTE-SE, na capa dos autos, a identificação própria de modo a 

evidenciar o trâmite prioritário desta ação.

 Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 23 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177358 Nr: 11566-97.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clayton Benini Me

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Augusto de Freitas 

Queiroz - OAB:GO 26.049

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

Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO Nº 11566 -97.2013.811.0004 – CÓDIGO Nº 177358

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de CLAYTON BENINI M.E.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor referente aos honorários advocatícios devidos, no quantum 

correspondente a R$ 5.644,74 (cinco mil e seiscentos e quarenta e quatro 

reais e setenta e quatro centavos), sob pena de aplicação de multa de 

10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor desta execução, 

conforme §1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte exequente, se indicado, ou de 

tantos bens quanto bastem para satisfação do crédito buscado, 

procedendo-se à AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando-se imediatamente o executado, conforme § 3º, do art. 523, do 

Código de Processo Civil, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

 Transcorrido o prazo previsto no art. 523, Código de Processo Civil, sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 102042 Nr: 7045-17.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Camerino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves, Antônio Alberto Farias Rodrigues, 

Eva Rejane de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Milton Antônio Martini Fernandes- 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - OAB:MT 

12.203-A, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT, Raul Darci 

Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 PROCESSO Nº 7045-17.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 102042

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por WAGNER 

CAMERINO DE CARVALHO em face de E.L ESTEVES IMOBILIÁRIA, 

EURIPEDES LUIZ ESTEVES E OUTROS.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida no total fixado, sob pena de aplicação de multa de 10% 

(dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme 

§1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte exequente, se indicados, ou de 

tantos bens quanto bastem para satisfação do crédito buscado, 

procedendo-se à AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando-se imediatamente os executados, conforme § 3º, do art. 523, do 

Código de Processo Civil, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

 Transcorrido o prazo previsto no art. 523, Código de Processo Civil, sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 39540 Nr: 313-30.2004.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Alcido Nilson, Paulo Sillas Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvomat Indústria de Carvão Matogrossense 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

 Tendo em vista os argumentos apresentados pelo executado às fls. 

924/921, dou por suspenso o cumprimento de manutenção de posse, até 

ulterior decisão.

 Assim, a fim de oportunizar o contraditório, intime-se o exequente para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 dias.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223546 Nr: 4982-09.2016.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Vilmar de Morais, Gnota Maria Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Otiai, Doralice Sena Corado Otiai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 Intimação das partes, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166482 Nr: 8961-18.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 PROCESSO Nº: 8961-18.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº: 166482

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM TÍTULO 

EXECUTIVO JUDICIAL proposto por JAIR DE OLIVEIRA SOBRINHO em face 

do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Considerando que não houve comprovação material do valor do 

precatório, o qual a parte autora requer a expedição, INTIME-SE o 

exequente para que, em 05 (cinco) dias, apresente memorial descritivo e 

atualizado dos cálculos que resultaram no quantum pretendido do crédito 

devido em sede de precatório, nos termos do art. 524 do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento, conforme prevê o art. 321 do 

CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 21 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103721 Nr: 8725-37.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisol Indústria do Vestuário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anjinho da Guarda Confecções Ltda, Evani 

Silva Resende, Paulo Kusmenkovsky

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:OAB/SC 3210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 346.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268853 Nr: 199-03.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Cardinali Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Doval Cesarino 

Affonso - OAB:SP/272703, Webert José Pinto de Souza e Silva - 

OAB:SP/129732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), por quilômetro rodado, para 

cumprimento do mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos 

a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 259670 Nr: 12659-56.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Ferreira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Promova-se ainda a inclusão do advogado do polo passivo no Sistema 

Apollo.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 272003 Nr: 2293-21.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciley Batista da Costa, Vanderlane Rodrigues Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Alves de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Compulsando os autos, denota-se que o autor não juntou qualquer 

documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência, portanto não 

poderá gozar dos benefícios da judiciária gratuita caso não traga 

documentos suficientes a comprovar seus rendimentos.

Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada.

 Ante o exposto, decido:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida a emenda, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203889 Nr: 5998-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Rodrigues da Silva, Denis Renan Sudre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Rocha Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 

18.030

 Certifico e dou fé que deixo de expedir mandado para intimação da 

testemunha Camilo Sales Tavares Lopes, arrolada pelo requerido, tendo 

em vista que na petição de fls. 82, não houve indicação de seu endereço.

 É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 7515 Nr: 2128-09.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derval Batista de Paiva, Sebastião Tavares de 

Moraes, Somat Sociedade de Armazens Gerais Ltda, Derval Batista de 

Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ARIANO SODRÉ - 

OAB:3952/MT

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Concedo o prazo requerido para a jantada da guia de complementação de 

diligência aos autos.

Cumpra-se

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157181 Nr: 9528-83.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiber Nogueira de Carvalho Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEIBER NOGUEIRA DE CARVALHO 

COUTINHO, Cpf: 62088092153, Rg: 960.695, Filiação: Maria Jesus 

Nogueira de Carvalho e Conrado Otonio de Carvalho, data de nascimento: 

17/12/1975, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, casado(a), 

empresário/comerciante, Telefone 9999-5370. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 514,95 (Quinhentos e quatorze reais e noventa 

e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 22 de março de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187815 Nr: 8537-05.2014.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Marques de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci de Almeida

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI MARTINS DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.989B

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193000 Nr: 12371-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tales Santos Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

714,64 (setecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 130,29 (cento e trinta reais e vinte e 

nove centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 307,95 

(trezentos e sete reais e noventa e cinco centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 242509 Nr: 1079-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Arrais Aguiar, Getônio Arrais Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 242509

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018 às 

16hr30min(horário de MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

Leania Aparecida Guaribaldino da Rocha, PM Ramses Lins Barroso, PM 

Icaro Louro Vasconcelos e IPC Gilberto dos Santos, indicadas à fl. 04.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 211694 Nr: 10496-74.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Alves Sirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 211694

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018 às 

17hr00min(horário de MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

Edna Aparecida Gonsalves, Divino do Carmo Ribeiro, PM Luiz Miguel 

Olivencia Suarez Junior e PM Samuel Ribeiro dos Santos, indicadas à fl. 

03.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 219635 Nr: 2585-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Barretos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 219635

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/09/2018 às 

13hr00min(horário de MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

PM Sebastião Carlos Oliveira da Silva, PM José Umbelino Fernandes de 

Brito, Sebastião Tavares Roldão, Paulo Sérgio Aires Lima, José Carlos 

Carolino de Moraes, Wilson Aires Lima, Osvaldo Ferreira da Silva e 

Elisvânia Lopes da Silva, indicadas à fl. 05.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190006 Nr: 10295-19.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Borges França, Aldeir da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 190006

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/09/2018 às 

13hr30min(horário de MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

Paulo Henrique Alves da Silva, Rodrigo Rodrigues da Silva, CB/PM Carlos 

Henrique, IPC Gelmar Claudio de Sousa, IPC Charles Magdo M. Silva e 

Carlos Vinicius dos Santos Silva, indicadas à fl. 04.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 241404 Nr: 234-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Muniz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 241404

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018 às 

15hr30min(horário de MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

Leozino de Paulo Cabral, IPC Gelmar Cláudio de Souza e Everaldo 

Rezende, indicadas à fl. 05.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 16.03.2018
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Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 239045 Nr: 15518-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 239045

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018 às 

14hr00min(horário de MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

PM Marcos Aurélio Silva Siqueira, PM Ronan de Sousa Toleto e Célio José 

de Oliveira, indicadas à fl. 04.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 16.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 218993 Nr: 2192-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 218993

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018 às 

15hr00min(horário de MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

Ivone de Sousa Lima, Antônio Guimarães Martins, Sebastião Ferreira do 

Nascimento, Maria Domingas da Silva e Adriano Wanderley do Nascimento, 

indicadas à fl. 03.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 16.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 224695 Nr: 5723-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Decisão

Autos de cód. 224695

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/09/2018 às 

12hr30min(horário de MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

PM Leo Pedro Barbosa Lopes e PM Mariuzan Soares Cardoso, indicadas à 

fl. 03.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 228257 Nr: 7883-47.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilton Vanderley Trindade, Romaik Santos 

Figueiredo Monteiro, Vanderson Bittencourt de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 Decisão

Autos de cód. 228257

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/09/2018 às 

15hr30min(horário de MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

IPC Edsinomar Maciel Gonçalves, IPC Charles Magno Martins da Silva, IPC 

Caio Passerini e Marizélia Oliveira Basto, indicadas à fl. 08.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 188329 Nr: 8945-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Lopes Marcos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ) 3.Dispositivoa)Regrido cautelarmente o reeducando Antônio Lopes 

Marcos ao regime semiaberto;b)Expeça-se mandado de prisão em 

desfavor do reeducando Antônio Lopes Marcos, com validade até 

21.03.2021, quando, então, estará extinta a pretensão 

executória;c)Cumprido o mandado de prisão, seja o reeducando 

conduzido imediatamente para audiência admonitória;d)Remeta-se ao 

arquivo provisório até a prisão, o comparecimento espontâneo ou a 

prescrição;e)Cumpra-se;Barra do Garças, 22.03.2018Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222688 Nr: 4477-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercimar Gomes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 Diante dos termos, verifica-se a ocorrência de violência doméstica contra 

a mulher baseada no gênero (art.5º, da Lei 11.340/06) em desfavor de 

ZENILDA, agressão física e crime de ameaça por GERCIMAR, conviventes 

na mesma casa há 06 (seis) meses. Com efeito, descrevem, ambos, 

conflito verbal e físico na data dos fatos, derivado do convívio conflituoso, 

e o denunciado aponta que portava armas em razão de constantes 

desentendimentos conjugais. Diante disso, deve a presente lide penal ser 

encaminhada para 2ª Vara Criminal de Barra do Garças- MT, para seu 

regular processamento.3.Dispositivoa)Declino a competência ao nobre 

juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT;b)Remetam-se os autos 

àquela Vara, com as baixas e anotações de estilo;c)Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças – MT, 21.03.2018Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 220681 Nr: 3206-71.2016.811.0004
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmir Comiran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A

 Decisão

Autos de cód. 220681

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/09/2018 às 

13hr30min(horário de MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

PF Murilo Cesário de Souza, PF Vinícius de Sousa Ferreira Mendonça e 

Sidivan Aparecido Resende, indicadas à fl. 04.

3. Diante da perícia (fls. 39 e 41/42) remetam-se as munições ao Exército.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 103278 Nr: 8281-04.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Oliveira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 103278

1. Trata-se de executivo de pena em que o reeducando Roberto Oliveira 

Sobrinho, nascido em 18.09.1978, que cumpre pena em regime semiaberto 

sob monitoramento eletrônico e demais condições (fl.628).

2. Defiro o parecer ministerial às fls. 632/633.

3. Intime-se o recuperando para comparecer no prazo de 48 horas, a fim 

de instalar o dispositivo de monitoramento (tornozeleira eletrônica), bem 

como para comparecer a Vara de execuções penais a fim de cumprir com 

as devidas condições fixadas em audiência (fl.625), caso não cumprir, 

poderá ser regredido para o regime fechado.

4. Acompanha comprovante de endereço, fl. 634.

5. Oficie-se à Central de Monitoramento para atualização dos dados 

requestados.

6. Expeça-se cálculo de pena atualizado.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 22.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 171131 Nr: 3742-87.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 .Dispositivoa)Condeno o denunciado Fabiano Santos Vasconcelos pelo 

crime tipíficado no artigo 155, § 2º, do CP, à pena de 10 (dez) dias-multa 

no importe de 1/30 do salário mínimo o dia-multa;b)Fixo o valor mínimo em 

R$100,00 (cem reais), nos termos do art. 387, IV do CPP, por danos 

materiais causados à vítima. c)Outorgo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade;d)Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50);e)Na intimação do réu 

quanto à sentença, seja cumprido art. 1.421/CNCGJ-TJMT;f)Havendo 

objetos apreendidos, restituam-se a quem de direito;g)Intime-se o 

Ministério Público, o acusado e a vítima;h)Após o trânsito em julgado para 

a acusação, declaro extinta a punibilidade do acusado nos termos do art. 

107, inciso IV, art. 114, inciso I, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.i)Em 

seguida, arquive-se;j)Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 22.3.2018.Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230990 Nr: 9761-07.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Akran Abder Rahim Hamider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 9761-07.2016.811.0004, 

Protocolo 230990, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175654 Nr: 9420-83.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidelcino Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 3. Dispositivoa)condenado o réu nas sanções do art. 121, caput, CP, na 

modalidade do art. 14, inc. II, CP, aplico-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 

08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto;b)Concedo ao 

réu o direito de recorrer em liberdade;c)Com o trânsito em julgado, 

comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88), confeccione-se 

guia de execução;d)Custas pelo réu (art. 804, CPP);e)Remeta-se a arma e 

munições ao Exército (art. 25, Lei 10.826/03);f)Publicação na forma do art. 

493, CPP. Intimação pessoal do réu neste ato. Registre-se. Cumpra-se. 

Barra do Garças, 26.03.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167125 Nr: 9820-34.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domírcio Miguel Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 167125

 1. Ante ofício de fl. 124v, requisite-se da Diretoria-Geral de Administração 

Penitenciária de Goiás manifestação sobre anuência de transferência do 

executivo de pena de Domírcio Miguel Leite, para a Comarca de Aparecida 

de Goiânia.

2. Cumpra-se o item ‘a’ e item ‘b’, do dispositivo de fl. 117.

Barra do Garças- MT, 26.3.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 163871 Nr: 5553-19.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT, Roldrigo 

Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada participará do curso “Violência 

Doméstica: uma questão de gênero, valores e possibilidades”, promovido 

pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
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(ENFAM), na cidade de Brasília/DF, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 13/04/2018, às 13:30 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 163111 Nr: 4535-60.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanice Costa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, Jefferson Oliveira Costa - OAB:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o advogado da denun ciada 

apresentar defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269113 Nr: 396-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 Autos n. 396-55.2018.811.0004 – Cód.: 269113

Vistos, etc.

Trata-se de medidas protetivas requeridas por Ludmilla Sousa Aguiar, em 

face de André Luiz Alves dos Santos, sob o fundamento de que foi 

injuriada pelo ofensor.

A ofendida requereu a suspensão/restrição da visitação aos dependentes 

menores, sendo que este Juízo determinou a realização de estudo 

multidisciplinar, no intuito de demonstrar indícios mínimos para apreciação 

do referido pedido.

Com a juntada dos laudos, o Ministério Público manifestou-se pelo 

indeferimento.

Assim, os autos vieram-me conclusos.

É o necessário.

Decido.

A vítima Ludmilla Sousa Aguiar requereu a suspensão/restrição de visitas 

aos dependentes menores, sob o argumento de que foi injuriada pelo 

ofensor, André Luiz Alves dos Santos.

Todavia, em análise dos autos, verifico que tal pleito não merece 

prosperar, uma vez que não restaram demonstrados quaisquer indícios 

ensejadores para a respectiva suspensão.

Como se extrai dos relatórios, não ficou provado nenhuma conduta dele 

para com o menor digna de reprovação.

Doutro norte, é essencial que o menor mantenha contato com o genitor, no 

intuito de garantia de um desenvolvimento psicológico saudável, mesmo 

porque as medidas em favor da requerente não atingem os dependentes 

do casal automaticamente.

É o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – LEI MARIA DA PENHA – 

INJÚRIA E AMEAÇA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PROIBIÇÃO 

DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM A OFENDIDA E FAMILIARES – 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS 

DE VISITAS PATERNO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – LIMINAR 

PARCIALMENTE CONCEDIDA – ORDEM RATIFICADA. Mostra-se 

necessária a mitigação da medida protetiva de proibição de aproximação e 

contato com a ofendida e seus familiares, de modo a garantir ao paciente 

o direito de visitas ao filho menor, que não pode ser prejudicado pela 

inconciliável convivência dos seus genitores. (TJ-MT, HC 175369/2014, 

DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

24/02/2015, Publicado no DJE 06/03/2015)

Pelo exposto, ante o não cabimento da medida requerida pela vítima, 

indefiro o pedido de restrição ou suspensão de visitas ao dependente 

menor.

Intimem-se as partes sobre a presente decisão.

 Ciência ao Ministério Público.

No mais, da análise do pleito defensório constante às fls. 21/31, entendo 

ser totalmente inoportuna sua análise em sede de medidas protetivas, até 

mesmo não é de competência deste Juízo trato cível. Além disso, o 

procedimento da referida medida cautelar é exíguo, não ensejando em 

produção de provas, o que é essencial para melhor deslinde do requerido. 

Desta forma, não conheço o pleito formulado pelo suposto agressor André 

Luiz Alves dos Santos, às fls. 21/31.

Desentranhe-se a referida peça e devolva-se ao causídico peticionante, 

mediante termo nos autos, para as medidas que entender cabíveis.

Por fim, intime-se a defesa do representado, a fim de que comprove as 

alegações lançadas à fl. 40, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do 

trabalho desempenhado pelo representado no Estado do Paraná, uma vez 

que as declarações juntadas às fls. 41/42 remetem à cidade de Pontal do 

Araguaia/MT.

Após, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se com a máxima urgência, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças/MT, 26 de março de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269113 Nr: 396-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 Desentranhar(entregar à parte)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao despacho de fls. 

44/45, desentranhei os documentos de fls. 21/31, a fim de serem 

entregues ao advogado do autor do fato, MARCOS AURÉLIO DA SILVA 

PARREIRA, OAB/MT 19416, conforme recibo.

Barra do Garças - MT, 26 de março de 2018.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010596-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010672-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA MIRANDA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, ANDERSON ADIEL POSTAL - 
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MT0011844A para se manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011045-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA APARECIDA DE GODOI PINTO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - 

ME, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar 

acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. JOSÉ 

FERNANDO CARVALHO SANTOS - GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010993-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA PEREIRA VALADAO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME e 

outros, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010925-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE TEIXEIRA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE DA COSTA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente JOICE TEIXEIRA DE AMORIM, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: CAMILA 

REJANE MENDES SANTOS - MT0017112A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000524-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M SANTOS FREIRE SUPERMERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A (ADVOGADO)

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - MT0009980A, 

ALCY BORGES LIRA - MT0001096Apara que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 4/06/2018 Hora: 15:40 /MT, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/06/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/06/2018 Hora: 16:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010948-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

CAROLINE BARBARA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado Id nº 11603140 

interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVANY CAMPOS RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO)

CARLA MILENE PEREIRA SILVA OAB - MT0022275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço, por manutenção de restrição. 

Pede danos morais. Em contestação, a requerida, em síntese, alegou que 

o autor não fez prova dos danos, menciona que prestou efetivamente os 
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serviços e que não existe responsabilidade das requeridas. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Tenho que 

analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao 

promovente. O (a) autor (a) alega defeito na prestação do serviço, mas 

não junta documentos que evidenciam sua formula. Junta comprovante de 

pagamento e acordo em termo de confissão de dívida, mas não junta as 

devidas comprovações, sendo que o documento oficial do SPC/SERASA 

não constram restrições. Não faz especificações em sua peça de que 

fatores teriam abalado o patrimônio subjetivo do autor, e na parte material 

não demonstra com provas nenhum prejuízo. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. 

Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula 

eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 12 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVANY CAMPOS RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO)

CARLA MILENE PEREIRA SILVA OAB - MT0022275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço, por manutenção de restrição. 

Pede danos morais. Em contestação, a requerida, em síntese, alegou que 

o autor não fez prova dos danos, menciona que prestou efetivamente os 

serviços e que não existe responsabilidade das requeridas. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Tenho que 

analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao 

promovente. O (a) autor (a) alega defeito na prestação do serviço, mas 

não junta documentos que evidenciam sua formula. Junta comprovante de 

pagamento e acordo em termo de confissão de dívida, mas não junta as 

devidas comprovações, sendo que o documento oficial do SPC/SERASA 

não constram restrições. Não faz especificações em sua peça de que 

fatores teriam abalado o patrimônio subjetivo do autor, e na parte material 

não demonstra com provas nenhum prejuízo. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. 

Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula 

eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 12 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA ANGELA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ELENI DE 

SOUSA TEIXEIRA - MT24375/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 05/06/2018 Hora: 14:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE PAULA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FERREIRA ABREU GONGORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 05/06/2018 Hora: 13:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FERREIRA ABREU GONGORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 05/06/2018 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010779-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOARES MARTINS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente VIVIANE SOARES MARTINS, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: WEILY 

SILVA SANTOS - MT0014572A para se manifestar no feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FERREIRA ABREU GONGORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 05/06/2018 Hora: 14:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE TEIXEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERCIANE NOBRE DE CASTRO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2018 Hora: 12:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010852-64.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PEREIRA FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - 

MT0018120A,informo que foi expedido novo mandado e encaminhado para 

central de mandado

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id 11347432), requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011420-46.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALBANO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente LUIS FERNANDO ALBANO DE 

ANDRADE, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se 

manifestar nos autos acerca da Impugnação à Execução, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011902-91.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO OAB - RJ0118102A (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 
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intimar a parte Reclamante/Exequente FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA 

SANTOS, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS - MT0012607A 

para se manifestar acerca do deposito efetuado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011027-58.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO CICERO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEDEMONTE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM OAB - MT0015672A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente TULIO CICERO DE CARVALHO, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ADENIR PINTO 

DA SILVA - MT12658/O para se manifestar acerca da certidão do senhor 

Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000920-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER MARTINS SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente SIMONE DOS SANTOS MOREIRA 

FERREIRA, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - MT0019415A para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERLIZARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010904-60.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADI TEREZINHA MARTINI OAB - MT0003306A (ADVOGADO)

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BARBOSA VITORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente WESLEY BARBOSA VITORIA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LAIS BENTO 

DE RESENDE - MT0011828A para se manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 209982 Nr: 9537-06.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Advaldo Gomes Portilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuela Eni Silveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidnei 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 DECISÃO

 TCO. nº : 9537-06/2015 (Cód. 209982).

Vistos.

1. Ante a cota ministerial de p. 42, DEFIRO o petitório de p. 36/37.

2. Proceda conforme postulado.

 3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 26/10/2017

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209982 Nr: 9537-06.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Advaldo Gomes Portilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuela Eni Silveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidnei 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 INTIMAÇÃO das partes, por meio de seus advogados, para 

comparecerem na audiência preliminar designada para o dia 17 de maio de 

2018, às 13:00 horas (horário de Cuiabá).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244919 Nr: 2710-08.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindolfo Porfirio Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 INTIMAÇÃO das partes, por meio de seus advogados, para 

comparecerem na audiência preliminar designada para o dia 17 de maio de 

2018, às 14:20 horas (horário de Cuiabá).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264287 Nr: 15695-09.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSYCA SILVA SOUZA - 

OAB:23.919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 INTIMAÇÃO das partes, por meio de seus advogados, para 

comparecerem na audiência preliminar designada para o dia 17 de maio de 

2018, às 13:20 horas (horário de Cuiabá).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 209982 Nr: 9537-06.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Advaldo Gomes Portilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuela Eni Silveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidnei 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 DESPACHO

Processo nº : (cód. 209982)

Vistos.

1. Vista ao MP.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 16 de Março 2017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 209982 Nr: 9537-06.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Advaldo Gomes Portilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuela Eni Silveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidnei 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 DESPACHO

 Código: 209982

Vistos em correição.

 1. Defiro o petitório de fls. 23.

2. Proceda conforme postulado.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de Setembro de 2016.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 262327 Nr: 14446-23.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniella Rodrigues Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)Com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c artigo 92 da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da pretensa autora do fato Daniella 

Rodrigues Cunha em relação aos crimes de difamação (art. 139), em 

virtude da decadência do direito de queixa, vide art. 103 e 107, IV, do 

Código Penal, c/c art. 38 do CPP.b)Consoante ao item “b)” da decisão de 

folha 24, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da justiça comum para o 

processo e julgamento do pretenso delito de calúnia (art. 138 do CP) 

majorada pelo art. 141, III, do CP, e do crime de violência doméstica (art. 

129, § 9º). c)Por tais razões, DETERMINO a remessa de cópias 

reprográfica integral dos autos ao Cartório Distribuidor desta comarca, 

com as homenagens de estilo. Após isso, promova-se as baixas 

necessárias.10.Ciência ao Ministério Público.11.Intime-se.12.Cumpra-se. 

Barra do Garças-MT, 02 de Fevereiro de 2018.Fernando da Fonsêca 

MeloJuiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001366-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BELARMINO JUSTINO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001366-32.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ADEMILSON PEREIRA JUSTINO 

INVENTARIADO: JOSE BELARMINO JUSTINO Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que não consta dos autos o 
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comprovante de recolhimento das custas judiciárias. Dessa maneira, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial para acostar aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas judiciárias, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 26 de março de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001089-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VIANA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA VIANA MARTINS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

VALDIRENE VIANA MARTINS (HERDEIRO)

VERA LUCIA MARTINS LOPES (HERDEIRO)

CARLOS VIANA MARTINS (HERDEIRO)

MARILENE VIANA MARTINS (HERDEIRO)

GIULIANO VIANA MARTINS (HERDEIRO)

ADRIANO VIANA MARTINS (HERDEIRO)

ALESSANDRO VIANA MARTINS (HERDEIRO)

GILSON VIANA MARTINS (HERDEIRO)

SANDRINEI VIANA MARTINS (HERDEIRO)

JOANI VIANA MARTINS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001089-16.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA JOSE VIANA MARTINS 

INVENTARIADO: MARGARIDA VIANA MARTINS Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que não consta dos autos o 

comprovante de recolhimento das custas judiciárias. Dessa maneira, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial para acostar aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas judiciárias, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 26 de março de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 12763 Nr: 2250-11.2000.811.0006

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA, HELENICE MARIA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VICTOR GOMES LACERDA 

SILVA - OAB:22.281 MT, RINALDO COSME MARQUES DIAS - 

OAB:3424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o(a) advogado(a) joão victor gomes lacerda silva, via 

DJE, do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 22712 Nr: 3387-57.2002.811.0006

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVDA, OMCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MÁRIO CASTRILLON 

MENDES ARAÚJO - OAB:10.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o(a) advogado(a) LUIS MÁRIO CASTRILLON MENDES 

ARAÚJO, via DJE, do desarquivamento do processo, devendo se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao 

arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140863 Nr: 10517-83.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Certifico que intimo o(a) advogado(a) JAIME SANTANA ORRO SILVA , via 

DJE, do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178868 Nr: 1553-62.2015.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Alvares de Oliveira - 

OAB:20.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Alvares de Oliveira - 

OAB:20.479

 Certifico que intimo o(a) advogado(a) PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA, 

via DJE, do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10056 Nr: 491-12.2000.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORA PAEZANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBANIO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o(a) advogado(a) JOSÉ MAURÍCIO JORGE DA CUNHA, 

via DJE, do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 79768 Nr: 6318-23.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para o Estado manifestar acerca 

do bloqueio de valores feito nestes autos, apesar de intimados conforme 

ciente em 15.02.2018 (fls. 544).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170146 Nr: 6371-91.2014.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: P.R.O., HAECKEL SADLER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO PINTO - OAB:, 

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para o Estado manifestar acerca 

do bloqueio de valores feito nestes autos, apesar de intimados conforme 

ciente em 15.02.2018 (fls. 193vº)

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002065-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO DUALDO LTDA - ME (RÉU)

ALDO PAESANO LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 – Considerando a apresentação de novo endereço, 

EXPEÇA-SE mandado, visando a citação da parte demandada no endereço 

informado no id. 11223124, nos termos do despacho de id. 6763364. 2 - 

Restando infrutífera a diligência, INTIME-SE a parte autora para promover 

as diligências que lhe compete, visando à citação da parte demandada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 3 - CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003630-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, indicar novo endereço para localização do veículo e citação da 

parte demandada, sob pena de extinção. 2 – Apresentado novo endereço, 

EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento da decisão de id. 8207871. 

3 – Em caso de inércia da parte autora, CONCLUSOS. 4 - CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001413-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISEBEL PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – POSTERGA-SE a análise do pedido de 

tutela de urgência para momento posterior à realização da audiência de 

conciliação. Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 

319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Havendo elementos que evidenciam os pressupostos legais, 

este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001412-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

LETICIA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG OAB - MT23499/O (ADVOGADO)

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

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Evidenciados os pressupostos legais 

(artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição inicial e documentos que 

a acompanham. 2 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 3 - 

OFICIE-SE ao ente responsável pelo consórcio solicitando informações 

acerca de eventuais quantias depositadas em nome do de cujus, 

consignando-se prazo de 15 (quinze) dias para resposta. 4 - INTIMEM-SE 

os eventuais herdeiros e interessados para manifestação. 5 – 

ENCAMINHE-SE o processo ao Ministério Público para manifestação 

quanto à pretensão dos requerentes. 6– Após, CONCLUSO. Cáceres/MT, 

26 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000867-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANE GABRIELA SILVA DE LIMA OAB - MT20494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 - Em observância 

ao art. 357, III do CPC, diante da presença dos requisitos legais, 

INVERTE-SE o ônus da prova com fulcro no artigo 6º, VIII do CDC e 373, 

§1º do CPC, a fim de que o réu apresente documentação que comprove 

antecipação dos recebíveis nos termos da inicial, no prazo de 10 (dez) 

dias. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001124-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA VOLGARIN (REQUERENTE)

JOSE AMILTON VOLGARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JOCIMEIRE DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Promovida a emenda à petição inicial, 

viável sua análise. Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000286-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FURLAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000286-33.2018.8.11.0006 AUTOR: LUIZ 

CARLOS FURLAN RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A DESPACHO 1 – 

Evidenciados os pressupostos legais (artigo 319 do CPC), este Juízo 

RECEBE a petição inicial e documentos que a acompanham. 2 – 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 5 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 
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não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – Com 

fundamento no art. 510 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos concernentes à liquidação do título executivo 

judicial, bem como exclusivamente a parte requerida para que apresente 

especificamente todas as informações do sistema Back Office contendo 

dados de vinculação entre os requerentes e a requerida. 10 – Em seguida, 

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo, REMETENDO-SE os autos à 

conclusão para demais deliberações. 11 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002663-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA CUNHA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERIDA, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000349-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO OLIVEIRA PESSOA (RÉU)

VANDERLEY ALFARO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 - Por conta do requerimento de id. 12332324 formulado pela 

parte autora, DEFERE-SE o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 90 

dias. 2 - Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte requerente para 

manifestação quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção. 3 - Com ou sem manifestação, CONCLUSO. 4 

– CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000349-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO OLIVEIRA PESSOA (RÉU)

VANDERLEY ALFARO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 - Por conta do requerimento de id. 12332324 formulado pela 

parte autora, DEFERE-SE o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 90 

dias. 2 - Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte requerente para 

manifestação quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção. 3 - Com ou sem manifestação, CONCLUSO. 4 

– CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87440 Nr: 2960-16.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAU LEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-11.340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação apresentada pelo 

executado, tendo em vista a sua intempestividade, bem como o pedido de 

suspensão do feito, ante a ausência de similitude fática.4 – Diante disso, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento dos valores já bloqueados 

em favor da parte credora (fls. 125/126).5 – Com ou sem requerimentos 

formulados, certifique-se nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS 

para apreciação ou arquivamento.6 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 22 de 

março de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174035 Nr: 9219-51.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA APARECIDA PAIVA DE SOUZA, JANDIR 

RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUED - 

OAB:148.474/SP

 Autos n. 9219-51.2014.811.0006 (Código n. 174035)

SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUREMA APARECIDA 

PAIVA atacando a sentença de fls. 117/120 sob o argumento de que a 

referida decisão apresenta omissão nos termos do art. 1.022, inciso II do 

Código de Processo Civil.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o provimento do recurso de 

embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que assiste razão à parte 

embargante no que toca à omissão no julgado, uma vez que a sentença 

atacada não apreciou o pedido de fl.111, bem como o documento juntado 

às fls. 112/113.

Ante o exposto, sem maiores delongas, este Juízo ACOLHE os embargos 

de declaração opostos pela parte embargada para o fim de proceder a 

EXCLUSÃO do Sr. JANDIR RODRIGUES DE SOUZA do polo ativo da 

demanda, em virtude do divórcio noticiado e do acordo entabulado 

noticiado pelo patrono de ambas as partes à fl. 111 dos autos. Ainda, 

considerando o divórcio realizado, o nome constante da sentença deverá 

ser o nome de solteira, a saber: JUREMA APARECIDA PAIVA, integrando 

esta decisão o dispositivo da sentença.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160553 Nr: 8359-84.2013.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUD ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249 RJ, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Código: 160553

SENTENÇA

Trata-se de ação de revisão de contrato c/c obrigação de fazer ajuizada 

por CLAUD ARRUDA ALMEIDA em face de BANCO BMG, BANCO 

PANAMERICANO S/A, BANCO BONSUCESSO S/A e BANCO DO BRASIL 

S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos processuais, foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda entre a parte autora e o 

Banco Bonsucesso S/A, requerendo as partes a homologação do acordo, 

bem como a extinção do processo com relação à aludida demandada (fl. 

316).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fl. 316), denota-se que 

a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre a parte autora e o Banco Bonsucesso S/A (fl. 316), para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, com relação ao demandado Banco Bonsucesso 

S/A.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

patronos.

AGUARDE-SE o decurso do prazo estabelecido na certidão de fl. 328.

Após, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174529 Nr: 9620-50.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DO ESPIRITO SANTO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 174529

DESPACHO

Considerando a decisão de fls. 64/65 e a decisão exarada nos autos em 

apenso (Código 163410) designando audiência de instrução e julgamento, 

aguarda-se a realização de tal ato para o julgamento do presente feito, 

uma vez que a ação declaratória de nulidade do negócio jurídico será 

julgada simultaneamente aos presentes autos.

INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 20 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169722 Nr: 6015-96.2014.811.0006

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BARBOSA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AMAURI BORGHI JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 277.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a exceção de 

incompetência.2 - Em razão do princípio da causalidade, CONDENA-SE o 

excipiente ao pagamento das custas processuais do incidente.3 - 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e ARQUIVEM-SE os autos.4 - 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 19 de março de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 18904 Nr: 416-02.2002.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BORGES DOS SANTOS, JOÃO BORGES 

DOS SANTOS, FÁTIMA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Código: 18904

DECISÃO

DÊ-SE vista dos autos ao patrono subscritor da petição de fl. 230 pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido.

Caso o advogado, intimado, não retire o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

RETORNEM os autos ao arquivo.

Por outro lado, devolvido o processo e nada requerido em 05 (cinco) dias, 

RETORNEM os autos ao arquivo.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86953 Nr: 2453-55.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIO DE ALMEIDA EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO BRANCO TUR, ROSANE DE OLIVEIRA 

SOARES MEIRA M.E., NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO DE O. 

NASCIMENTO - OAB:5475 OAB/MT, maria emilia gonçalves de rueda 

- OAB:23.748/PE

 2 - Posto isso, este juízo ACOLHE EM PARTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 590/593, a fim de declarar o excesso de 

execução, conforme reconhecido pelo exequente em sua petição.3 - 

Diante da ausência de pretensão resistida pelo exequente não há que se 

falar em honorários advocatícios em favor da impugnante.4 – Este juízo 

ACOLHE o pedido da segunda executada NOBRE SEGURADORA à fl. 603 

e DECLARA EXTINTO o processo em face dela, devendo a execução 

prosseguir tão somente em face da executada ROSANE DE OLIVEIRA 

SOARES MEIRA ME, que possui responsabilidade objetiva em relação ao 

exequente/impugnado, nos termos da sentença.5 - Diante do lapso 

temporal dos cálculos juntados, INTIME-SE o exequente/impugnado para 

apresentar no prazo de 10 (dez) dias a planilha atualizada de débito, nos 

termos da sentença condenatória.4 – Com ou sem requerimentos 

formulados, certifique-se nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS 

para apreciação ou arquivamento.5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170087 Nr: 6323-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELSON VIÉGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GOMES COUTINHO FILHO, ANETE 

CRUZ COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173393 Nr: 8780-40.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER RODRIGUES SILVA CHAVES, CLEBER 

RODRIGUES SILVA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do pleito de fls. 80/80-verso, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome da executada por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.2 – Sem prejuízo das diligências descritas no item 1, DEFERE-SE, 

ainda, a realização de buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando 

obter informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.3 – Em caso de manifestação da parte 

exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo 

Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de 

pagamento para que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 

do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito no montante 

descriminado.4 – Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, 

DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do ofício para inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, tudo com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC.5 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.6 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163625 Nr: 895-72.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENIA APARECIDA DA SILVA CRUZ BATISTA, 

OSVALDO BATISTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES, VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972 OAB/SP

 1 – INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o 

confinante esquerdo do imóvel objeto dos autos a fim de que seja 

promovida a sua citação, sob pena de extinção.

 2 – Indicado o confinante e endereço, CITE-SE nos termos do despacho 

de fl. 80.

3 – Cumprida a diligência ou em caso de inércia da parte autora, 

CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163410 Nr: 710-34.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAUTO LOCADORA CÁCERES DE AUTOMÓVEIS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STOCK CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA-ME, DIEGO DO ESPIRITO SANTO 

GARCIA, BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469A MT

 1 - Diante do momento processual do feito, aliado ao requerimento das 

partes para a colheita de elementos probatórios, revela-se necessária à 

realização de audiência instrutória. Nesse quadro, DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 2018 às 15h30min. 2 – 

INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo 

de 10 (dez) dias, com base nos pontos controvertidos, observando-se a 

regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 3 – 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175308 Nr: 10183-44.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELICA GONÇALVES PIRES 

CARROCINI, NILTON ROBERTO CARROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 175308

DESPACHO

1 – Diante da manifestação do Serviço Notarial às fls. 135/136, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de 

direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento.

2 – No mais, considerando que se trata de Ação de Execução de 

Obrigação de Fazer, RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição a fim de 

alterar a classe processual, notadamente para que o feito seja removido 

da Meta 02 de 2018 do CNJ.

3 – CUMPRAM- SE.

Cáceres/MT, 19 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43708 Nr: 2219-15.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CAMPOS CARVALHO & CIA LTDA, 

MARIA ALVARES CAMPOS CARVALHO, PEDRO CAETANO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo SUSPENDE 

a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso 

o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do mesmo 

dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do prazo 

acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o 

artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução é a 

satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há 

razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam 

localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática de 

insolvência do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que 

determinará a juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68241 Nr: 5713-14.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CONSTANTINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Autos n. 5713-14.2007.811.0006 (Código n. 68241)

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Entre um ato e outro, a parte executada informou o pagamento da quantia 

executada (fl. 186).

O alvará fora expedido à fl. 215.

Depois, a parte exequente informou a existência de saldo remanescente 

(fls. 202/203). Intimada, a parte executada informou o pagamento à fl. 223.

A parte exequente pugnou pela liberação da quantia remanescente e, 

após, a extinção do feito (fls. 225/226).

O alvará é visto à fl. 230.

Pois bem.

Diante do pagamento da dívida, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas como fixadas na sentença de fls. 93/101.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147734 Nr: 6113-52.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES, 

S.F.TORRES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE M. MINERVNI DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.872, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, LUIS MÁRIO CASTRILLON MENDES ARAÚJO - 

OAB:10.506/MT

 Código: 147734

DECISÃO

1 – Considerando que a parte executada fora citada e deixou de efetuar o 

pagamento do débito, este Juízo DEFERE o requerido às fls. 110/110-verso 

pela parte exequente, determinando a penhora de 30% dos rendimentos 

líquidos percebidos pela parte executada, até a satisfação integral do 

débito.

2 - Para tanto, INTIME-SE o Município de Cáceres, na pessoa do Presidente 

da Câmara Municipal, para o cumprimento da determinação supra.

 3 – Restando frutífera tal penhora, proceda-se o depósito do montante na 

conta única do TJ/MT, para que este efetue a vinculação dos valores ao 

processo.

4 – Sendo inexitosa a diligência, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 23 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78477 Nr: 5114-41.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA, RENATA GOMES 

DE OLIVEIRA LIMA MORAN, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE 

EUNICE GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUERIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 6.514

 1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a objeção de pré-executividade 

apresentada pelos executados às fls. 105/124. 2 – Desta forma, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito requerendo diligências úteis ao deslinde 

deste, sob pena de arquivamento.3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos. 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175811 Nr: 10509-04.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIANE DA SILVA GONÇALVES, D.S.G., JOZIANE DA 

SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ, LUCIMAR DE LARA AIRES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BORGES DE CAMARGO 

- OAB:OAB/SP231.498, MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO - 

OAB:95711, MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES - 

OAB:79098, NUANE CAROLINE RODRIGUES - OAB:19106/0MT

 1 – DEFERE a realização de prova pericial e, em observância ao que 

determina o § 1º do art. 156 do CPC, NOMEIA como perito o médico Dr. 

Reinaldo Prestes Neto (CRM-MT 5329), podendo ser encontrado na Rua 

Pelotas, n. 07, CPA I, Cuiabá/MT, telefone: (65) 98117-0025, e-mail: 

reiprestes@hotmail.com, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 422 do Código de Processo 

Civil), que deverá, a partir dos pontos controvertidos, apresentar o valor 

dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias.2 – Após, INTIMEM-SE 

as demandadas - ambas fizeram pedido de perícia nos autos, nos termos 

do artigo 95 do CPC - para o adimplemento dos honorários periciais, que 

deverão ser depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a 

intimação para tal fim, sob pena de preclusão.3- Em seguida, INTIME-SE o 

perito nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos 

trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. 4 – INTIMEM-SE as 
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partes acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, 

conforme exigência do art. 474 do Código de Processo Civil , devendo o 

laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC ).5 – As 

partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do CPC.6 – Com a juntada do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo 

Civil . Vale ressaltar que, para desincumbir-se dessa tarefa, o Perito 

poderá lançar mão de qualquer documento que seja suficiente para 

esclarecer o fato ou até mesmo solicitar documentos complementares.7 - 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 59616 Nr: 5943-90.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA E CONSÓCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAILDA SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA SIMÕES PESSOA - 

OAB:112.202, VANESSA CASTILHA MANEZ - OAB:331.167/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que foi devolvida a CP 

encaminhada para São José de Rio Preto - SP, para citação da parte 

Requerida. Isso posto, INTIMO a parte Requerente para manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164011 Nr: 1235-16.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON FERRARI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15.140, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:9982/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5871

 1 - Desta forma, NOMEIA-SE como perito o médico Dr. Odenil Miranda de 

França, médico generalista, inscrito no CRM/MT n. 6846, Telefone: (65) 

98100-7713, e-mail: denilmiranda@hotmail.com, com endereço na Av. 

Senador Metelo nº 1.630, Bairro Goiabeiras, Torre 1, Apartamento 206, 

Residencial Garden Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78.032-175, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do Código de Processo Civil ), devendo apurar o valor efetivamente 

devido.2 - INTIME-SE o Perito nomeado para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, em sintonia com a teoria da 

distribuição dinâmica da prova, mormente o interesse das rés em seu 

resultado, bem como a gratuidade deferida à parte autora, INTIMEM-SE as 

rés para o adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser 

depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal 

fim, sob pena de preclusão.3 - Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado 

para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, 

devendo ser intimadas as partes. INTIMEM-SE as partes acerca do local e 

da data assinalada para realização da perícia, conforme exigência do art. 

474 do Código de Processo Civil , devendo o laudo pericial ser 

apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito 

ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC ).As partes poderão arguir o 

impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, 

incisos I, II e III do CPC.As partes, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil . Por fim, remetam-se os autos 

CONCLUSOS para demais deliberações.CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 73888 Nr: 630-80.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUDERMILK TAVARES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo SUSPENDE 

a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso 

o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do mesmo 

dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do prazo 

acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o 

artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução é a 

satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há 

razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam 

localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática de 

insolvência do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que 

determinará a juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154465 Nr: 1876-38.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8.312-A, SOFIA 

ALEXANDRA DE MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Código: 154465

DECISÃO

1 – A carta precatória expedida para a realização da prova pericial fora 

devolvida sem o devido cumprimento (fls. 397/419). Portanto, EXPEÇA-SE 

nova carta precatória a fim de que seja cumprida, com urgência, a decisão 

de fls. 370/370-verso na sua integralidade, encaminhando ao Juízo 

Deprecado cópia da decisão de fls. 370/370-verso, da missiva 

anteriormente devolvida, para continuação do cumprimento (fls. 397/419), 

da manifestação de fls. 423/432 para ser apreciada pelo Juízo Deprecado, 

do comprovante de parte dos honorários periciais apresentado pela ré 

Citavel (fl. 443) e dos quesitos apresentados às fls. 444/445.

2 – Bem por isso, como houve a devolução da carta precatória sem 

integral cumprimento, não há falar em preclusão da prova pericial. Logo, 

INDEFERE-SE o pleito em questão.

3 – Com o retorno da carta precatória, devidamente cumprida, 

CONCLUSOS para designação de audiência de instrução e julgamento.

4 – CUMPRA-SE com urgência, por se tratar de feito incluído na Meta 02 de 

2018 do CNJ.

5 – INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 19 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 60529 Nr: 6847-13.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASB, ASB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 60529

 DECISÃO

Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c alimentos ajuizada 

por KAREN ANDRESSA SANTANA BACA em face de ANTÔNIO RAMOS 

DA SILVA.

Entre um ato e outro, em audiência preliminar, fora deferida a tutela 

antecipada a fim de determinar a retificação do registro civil da autora, 

além de determinar a expedição de ofício ao órgão empregador do réu, 

visando descontar a parcela destinada à pensão alimentícia.

À fl. 53 consta documento do Banco do Brasil dando conta da abertura de 

conta corrente em nome da genitora da menor.

O ofício à empresa empregadora do réu foi expedido à fl. 54.

A averbação do registro civil é vista à fl. 59.

À fl. 60, a Defensoria Pública pugnou pelo desarquivamento do feito a fim 

de que fosse expedido ofício à empresa empregadora do réu.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se. Decide-se.

Em que pese o pleito formulado à fl. 60, a verdade é que o Provimento n. 

05/2014/TP, que realizou a divisão das varas por competência, fixou que à 

Primeira Vara Cível desta comarca compete “Processar e julgar os feitos 

relativos à família e sucessões, à infância e juventude, associados a 

cartas precatórias rogatórias e de ordem afetas à sua competência”.

Dessa feita, em atenção ao Provimento n. 05/2014/TP, este Juízo DECLINA 

da competência para processar e julgar o vertente feito em favor da 

Primeira Vara Cível desta comarca, para onde os autos deverão ser 

remetidos, com as devidas alterações na autuação e distribuição.

INTIMEM-SE. CIÊNICA à DPE.

CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 20 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70904 Nr: 8308-83.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OWDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA HADDAD MURGEL 

GEPP - OAB:123720, Jose Crescencio da Costa Junior - OAB:68.403, 

Otavio Bezerra Neves - OAB:59.709 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA PINHEIRO DE LACERDA 

- OAB:39.325 DF

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, impulsiono os autos levando-os à 

“Expedição de Matéria para a Imprensa”, a fim de intimar a Requerente, por 

meio de seu advogado, legalmente constituído, para que efetue o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, a fim de ser expedido 

mandado de penhora, conforme deferido pelo r. despacho nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158413 Nr: 6151-30.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVL, JAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6151-30.2013.811.0006 (Código n. 158413)

DECISÃO

Trata-se de ação de execução ajuizada por BANCO ITAÚ S/A em face de 

S.O.S RODAS E VEÍCULOS LTDA ME e JOSÉ ANTONIO NETO, ambos 

qualificados nos autos.

1 – Levando-se em consideração o princípio da duração razoável do 

processo e, considerando que já houve o indeferimento anterior do pedido 

de arresto on line, o pleito de fl.157 não merece prosperar.

 2 - Desse modo, INDEFERE-SE o pedido de suspensão formulado pelo 

autor, uma vez que não houve a citação da parte demandada. O artigo 

921, III do CPC autoriza a suspensão do feito no caso de não localização 

de bens passíveis de penhora, o que não é o caso. Deve, inclusive, a 

parte demonstrar suas diligências em busca das informações – que são 

de seu único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em 

cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, 

entre outras formas.

 3 – INTIME-SE o autor para diligenciar na busca do endereço do 

executado a fim de proceder a sua citação, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de reputar-se não interrompida a prescrição, conforme o art. 

240, §2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo da extinção do 

processo sem a resolução do mérito.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181573 Nr: 3256-28.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA APARECIDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA APARECIDA DELUQUI VIEIRA, 

FABIANE DELUQUI VIEIRA, LUIZ FELIPE DELUQUI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, MARCELA APARECIDA CARDOSO - 

OAB:19356/O, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 

2018 às 16h00min. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo depoimento 

pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena de 

confissão em caso de não comparecimento.CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156744 Nr: 4435-65.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO BENEDITO DA SILVA AÑEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, ROBERTO PEIXOTO CORDEIRO - OAB:16.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249 RJ, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469A MT

 Código: 156744

SENTENÇA

Trata-se de ação de revisão de contrato c/c obrigação de fazer ajuizada 

por ROGÉRIO BENEDITO DA SILVA AÑES em face de BANCO DO BRASIL 

S/A, BANCO BMG, BANCO BONSUCESSO S/A e BANCO VOTORANTIM, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos processuais, foi noticiada a composição 
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extrajudicial acerca do objeto desta demanda entre a parte autora e o 

Banco Bonsucesso S/A, requerendo as partes a homologação do acordo, 

bem como a extinção do processo com relação à aludida demandada (fl. 

468).

Às fls. 469/470, o Banco Bonsucesso informou o cumprimento do acordo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fl. 468), denota-se que 

a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre a parte autora e o Banco Bonsucesso S/A (fl. 468), para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, com relação ao demandado Banco Bonsucesso 

S/A.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

patronos.

AGUARDE-SE a realização da audiência designada nos autos, com 

relação aos demais demandados.

Após, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 73733 Nr: 466-18.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO BORGES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código: 73733

DECISÃO

1 – À fl. 177, a parte exequente pugnou, expressamente, pelo 

arquivamento do feito, ressaltando que oportunamente será apresentado 

pedido de cumprimento de sentença.

Intimada, a parte executada não se opôs ao pedido (fl. 179).

Diante desse quadro, havendo requerimento expresso da parte 

interessada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 3488 Nr: 14-38.1990.811.0006

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO EDÊNIO FARIA DA SILVA, IRMÃOS 

CASTRILLON, JOSÉ SOUTO FARIA, EURICO GIOVANI VASCONCELOS 

GONÇALVES, OTÁVIO HEDER DE MACEDO, NARDI ZILLO, ESPOLIO DE 

JACQUES SOUTO DA COSTA E FARIA, FRANCISCO ANTONIO SOUTO E 

FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu "in albis" o prazo 

para a parte Requerente manifestar nos autos. Isso posto, INTIMO 

novamente, a parte Requerente, por meio de seu advogado e 

pessoalmente, para manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4642 Nr: 896-53.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AKINOBU MATSUSHITA, OSCAR 

TSUKASSA MATSUSHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14848/MT, DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA. - 

OAB:4914, DYNAIR ALVES DE SOUZA DALDEGAN - OAB:4902, 

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA - OAB:21.586 OAB/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT, NAIARA FERREIRA ROCHA - 

OAB:18.303 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALIPIO CARLOS P. LEITE - 

OAB:3.400 A

 Autos n. 896-53.1997.811.0006 (Código: 4642)

SENTENÇA

Trata-se de Ação Execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face 

de ESPÓLIO DE AKINOBU MATSUSHITA e OSCAR TSUKASSA 

MATSUSHITA, todos qualificados nos autos.

Após um ato e outro, em decisão de fls. 209/2010 determinou-se a 

intimação da parte exequente para que regularizasse a sua representação 

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias e ainda que promovesse a citação 

do respectivo espólio ou de quem for sucessor, no prazo máximo de 2 

(dois) meses, sob pena de extinção sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 76, inciso I do CPC.

Tendo em vista que tal decisão foi publicada do DJE em 05.09.2017 e que 

após isso, a parte exequente, devidamente intimada, procedeu a 

regularização da representação (fls. 215/218), mas não promoveu até o 

presente momento à citação do espólio, nos termos da decisão retro, cujo 

decurso de prazo foi certificado à fl.219.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim, o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento das despesas e custas 

processuais condizentes à fase de cumprimento de sentença, se houver, 

além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor executado, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 22 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138769 Nr: 8294-60.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOTO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI SOCORRO DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SUMIYOSHI 

KAWATAKE - OAB:10.234 MT, MICHELLE FERNANDA FORTES - 

OAB:10.159 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8294-60.2011.811.0006 (Código: 138769)

SENTENÇA

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por FOTO CUIABÁ 
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LTDA. em face de SIRLEI SOCORRO DA SILVA ME, ambos qualificados 

nos autos.

Após várias tentativas inexitosas de citação da parte executada, a parte 

exequente pugnou pela realização de arresto eletrônico de valores via 

Bacenjud, o que fora indeferido pelo Juízo (fl. 81), que determinou a 

intimação da parte exequente para promover a citação da parte 

executada, sob pena de arquivamento.

Intimada a parte exequente, via DJE, não manifestou (fl. 83).

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim, o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141892 Nr: 11654-03.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código n. 141892

DECISÃO

1 – Considerando a manifestação de fl. 94, bem como que a parte 

executada é assistida pela Defensoria Pública, INTIME-SE a parte 

devedora, por carta com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 

513, § 2º, II, do CPC, para cumprimento da sentença – pagamento das 

verbas sucumbenciais, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

bem como honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), 

ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC .

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º, do CPC a 

fim de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164612 Nr: 1758-28.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO BARBOSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI, PERMUTA 

DIGITAL. COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 164612

DECISÃO

Tendo em vista a interposição o incidente de exceção de incompetência 

(Código169722) em apenso, mantém-se suspenso o presente feito até que 

seja certificada a preclusão naqueles autos.

Após a certificação da preclusão, voltem os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 19 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 213867 Nr: 2242-38.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO WOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, cumpre analisar o efeito sob o qual os embargos do devedor 

devem ser recebidos, sendo certo que a regra passou a ser o 

recebimento sem efeito suspensivo, consoante o art. 919 do Código de 

Processo Civil.

 Por outra via, o parágrafo 1º do referido dispositivo permite, 

excepcionalmente, o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, 

quando pleiteado pelo embargante e preenchidos os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

 No caso exame, verifica-se ausente a garantia da dívida consubstanciada 

em penhora, depósito ou caução suficiente, razão pela qual deve a análise 

da demanda ser realizada sem a suspensão do processo executivo que 

se encontra associado ao presente (Código n. 176794).

 1 – Ante o exposto, este Juízo RECEBE os embargos opostos pela parte 

devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919, §1º do CPC.

 2 – INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.

3 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, 

este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora com espeque no artigo 98 do CPC.

4 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160998 Nr: 8808-42.2013.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, DENISE SILVA DE 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE ANNE SILVA MOURA, HILTON SIDNEY 

DE MOURA, ROSEMEIRE SILVA MORANDI, LAUZIMAR FERNANDO 

MORANDI, RICARDO EMANUEL CASTRO, CLELIA SILVA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:4657, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, Jose Antonio Alvares - OAB:3.432, JOSÉ 

ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA 

- OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307, 

RODRIGO JUVENIZ S. DOS SANTOS - OAB:14738-B/MS, THIAGO 

CUNHA BRESCOVICI - OAB:13372-E

 Vistos em correição.Trata-se de embargos de declaração opostos por 

ISAN OLIVEIRA DE REZENDE E DENISE SILVA DE REZENDE atacando a 
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decisão de fls. 886/888, sob o argumento de que referido decisum 

apresenta obscuridade e omissão.Às fls. 903/905 e fls. 910/913 aportou 

manifestação da parte adversa. Sobreleva notar que a inserção de 

informações falsas ou a declaração de situação inverídica em documento 

público pode ensejar responsabilização criminal por falsidade ideológica 

(artigo 299 do Código Penal ).Forte em tais razões, ausentes os 

pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo NÃO CONHECE 

dos embargos de declaração opostos, devendo a decisão atacada ser 

mantida em sua integralidade, ex vi do artigo 1.022 do CPC.Por derradeiro, 

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 886/888 para o fim de intimar 

os embargantes para promoverem o recolhimento integral da taxa judiciária 

e custas processuais, sob pena de extinção do processo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75948 Nr: 2604-55.2008.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Murtinho Cardoso, Sebastião 

Zacarias Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 INTIME-SE o autor para promover a sucessão processual, com a 

indicação de todos os herdeiros, com a respectiva qualificação, a fim de 

proceder a sua citação, no prazo de 15 dias, sem prejuízo da extinção do 

processo sem a resolução do mérito.3 – CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 19 de 

março de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 17340 Nr: 2075-80.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GATTASS, HAYDEE DA SILVA 

GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926/MT, JOSÉ RICARDO C.M. CORBELINO - OAB:5.486

 Em cumprimento ao r. despacho de fl 286, INTIMO a parte Exequente, para 

que apresente certidão de óbito da parte executada Haydee da Silva 

Gattass, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197953 Nr: 2237-50.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Código n. 197953

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que houve pagamento a maior a 

título de honorários periciais pela parte ré (fls. 141 e 152). Este Juízo 

DEFERE o pedido de fl. 167.

2 – DETERMINA-SE que a gestora judiciária, verifique se há saldo 

remanescente na conta judicial destes autos, havendo saldo residual este 

Juízo autoriza a expedição do alvará para conta corrente que consta no 

anverso da fl. 150 dos presentes autos.

3 – Após, INTIME-SE a parte ré para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 - Com ou sem formulação de pedidos pela parte, venham os autos 

CONCLUSOS a para posteriores deliberações.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176295 Nr: 10870-21.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA NOVACK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DÁCIO ROLIM - 

OAB:OAB/RJ 2.056-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:OAB/MT 12.129-A

 1 - Quanto ao pedido de realização de audiência de instrução para oitiva 

de testemunhas pugnada pela parte autora, este juízo INDEFERE tal pedido, 

em primeiro lugar porque o ônus da prova foi invertido a favor da autora, 

em segundo lugar porque as rés não pugnaram pela realização de tal 

audiência. A segunda ré se manifestou às fls.205/208 pugnando pela 

produção de prova pericial para a comprovação dos supostos vícios do 

veículo adquirido pela autora e da prova documental suplementar, que 

anexou às fls. 209/326 – manual do automóvel – como forma de subsidiar 

a perícia. A primeira ré não se manifestou quanto à produção de provas 

nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188680 Nr: 7402-15.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI GOMES VILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 188680

DESPACHO

1 –INTIME-SE, novamente, a Fazenda Pública Estadual para manifestar, 

fazendo acompanhar à carta de intimação a petição de fls. 94/95 e os 

documentos juntados pela parte autora às fls. 13/14, 22/31, 74/75, 77/82 e 

96/98.

2 – Com a manifestação do Estado de Mato Grosso, CONCLUSOS.

3 – CUMPRAM- SE.

Cáceres/MT, 19 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 167687 Nr: 4420-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO FLORES, ESPÓLIO DE MAURO 

JORGE DA CUNHA FILHO, ALEX ROSA JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA, AILTON 

BERNARDES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, GILSON 

VIEIRA BARBOSA, HELIO BERNARDO DE SANTOS, ONOFRE GONÇALVES 

DE LIMA, GILSON FERREIRA DA ROCHA, DAVID ALEXANDRE DE LIMA, 

LUCIENE DA SILVA LIMA, DIMAS DA SILVA COSTA, JOSE EUGENIO 

FILHO, MILTON ALVES DE LIMA, DORACI GONÇALVES SOUZA ROCHA, 

JOSE VELOZO FILHO, JUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, DANERSON 

PIRES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 
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- OAB:2684

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 69291 Nr: 6746-39.2007.811.0006

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERMINA BARBOSA DELGADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 Código n. 69291

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 147/150, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como exequente Canopus Administradora de 

Consórcios S.C Ltda. e como executado Guilhermina Barbosa Delgado da 

Silva.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso IV, do CPC, EXPEÇA-SE edital de 

intimação para que o executado, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo de multa de 

10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE.

4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores deliberações.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180197 Nr: 2374-66.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CASSIANO DE OLIVEIRA SILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Código n. 180197

DECISÃO

1 – Em análise à manifestação de fls. 179/184, verifica-se que a parte 

autora visa à reconsideração da decisão de fl. 163. Diante do fato de que 

se trata de instrumento inidôneo para a reforma da decisão prolatada, 

INDEFERE-SE o pedido de reconsideração, devendo ser manejado para tal 

fim a via recursal adequada, razão pela qual este Juízo mantém o quanto 

determinado na decisão de fl. 163.

 2 – Por oportuno, CERTIFIQUE-SE a sorte do agravo de instrumento 

interposto às fls. 167/178.

3 – INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

requerimento administrativo com a negativa da concessão da indenização 

pretendida, nos termos da decisão de fl. 163.

4 – Após, CONCLUSOS para apreciações.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86887 Nr: 2374-76.2009.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DOS SANTOS SILVA, CARLOS ORLANDO 

DOS SANTOS SILVA, JAIR ORLANDO DOS SANTOS SILVA, CLAUDEMIR 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, ELENIR DOS SANTOS SILVA SEVERINO, 

GILSA DOS SANTOS CAEXETA, MARIA IVONE DA SILVA, REGINALDO 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, JANIR DOS SANTOS SILVA, ODILSON 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CATARINA DA SILVA COSTA, 

CELESTINO JOSÉ DA SILVA, NORBERTO JOSÉ DA SILVA, FLAVIANO 

ROSA DE SENNA FILHO, BERNARDINO BRAGA, JOÃO BATISTA DA 

SILVA, ANTONIO LICA, CLEITON TUBINO SILVA, IZAURA BATISTA DA 

SILVA, MARIANA DA SILVA MENDONÇA, MARIA DOMINGAS DA SILVA 

BRAGA, EROTILDES CONCEIÇÃO DA SILVA LICA, DARLISE HASPER 

MUNIZ TUBINO DA SILVA, NILSON MENDONÇA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, 

ADEMAR JOSÉ DA SILVA, IVONE DA SILVA, JOSE MARCIO DA SILVA, 

CLEODITE DA SILVA, EVANDRO DA SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA, 

EDITE DA SILVA, ILCA DA SILVA, ISABEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

SILVA DE SOUZA - OAB:13.222, CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A, ELEN SANTOS ALVES 

DA SILVA - OAB:12830/MT, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/O

 DECISÃO (...) DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTESDe início, 

DECRETA-SE a REVELIA dos seguintes réus: Celestino José da Silva, 

Bernardino Braga, Mariana da Silva Mendonça, Izaura Batista da Silva, 

Erotildes Conceição da Silva e Antonio Lica, pois, apesar de apresentarem 

defesa, não regularizaram suas respectivas representações.DECRETA-SE 

ainda a REVELIA de todos os demais réus, com exceção dos réus: Maria 

Catarina da Silva Costa, Cleiton Tubino Silva e Darlise Hasper Muniz, que 

apresentaram tempestivamente as contestações. (...) DA ILEGITIMIDADE 

ATIVA DAS PARTES (...) Dessa forma, rejeita-se a preliminar de 

ilegitimidade de parte ventilada pelos réus.DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL (contrato inválido) (...) Destarte, rejeita-se a preliminar de 

falta de interesse processual alegado pelos réus.DA VIA ELEITA 

INADEQUADA (...) Assim, tal questão será apreciada no julgamento do 

mérito da demanda, rejeitada, portanto, a preliminar em voga.Não havendo 

outras preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado 

o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO 

DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS (...) Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: (...) ADMITE-SE 

a prova testemunhal para comprovar as questões de fato descritas nos 

pontos controvertidos apontados acima. (...) 1 - Diante da natureza da 

demanda, aliado ao requerimento dos autores, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de maio de 2018 às 13h30min (MT).2 – 

INTIMEM-SE as partes por meio de seus patronos, com fundamento no art. 

357, §4º do CPC, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, com base nos pontos controvertidos, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão.(...) 3 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 59737 Nr: 6038-23.2006.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA ARRUDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE TINTAS CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 
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OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 Código n. 59737

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 180/181, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como exequente Rosa Maria Arruda Oliveira, e 

como executado Comercial de Tintas Cáceres Ltda.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE.

4 – Após, INTIME-SE o exequente para manifestar-se sobre o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

5 – Do contrário, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 47195 Nr: 4724-76.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS CAMPO VERDE LTDA, SERGIO ANTONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HOTLARIA 

LDTA, SILVIO LUIZ ANZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO (...) 1 - Ante o exposto, este Juízo REJEITA a exceção de 

pré-executividade oposta pelo Sr. WANDERLEY WALMOR SCHRODER e 

JANY TERESINHA LONDERO às fls. 186/193. 2 – Certificada a preclusão, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito requerendo diligências úteis ao deslinde 

deste, sob pena de arquivamento. 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 97772 Nr: 2842-06.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DE PAULA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA, MAPA COMÉRCIO DE PRODUTOS PÓSTUMOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT, 

Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, ANA LUIZA DE CASTRO SEOLDO LIMA - OAB:145541, 

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES - OAB:13634/MT

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que uma das partes 

requerida apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto 

isso, nos termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189925 Nr: 8233-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO GONÇALVES PEREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem a interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham -se os autos para a expedição de documentos, a fim de ser 

expedido alvará para levantamento dos valores bloqueados, após à 

central de arquivamento e arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 29197 Nr: 4270-67.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNCM-E, LNCM, EMGDA, JPR, MCFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468, JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - OAB:22.281 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que foram cumpridas as 

determinações constantes na decisão de fl. 229. Certifico outrossim que, 

os requeridos foram intimados por meio de seu advogado, inclusive, 

retirando o processo em carga nesta secretaria. Isso posto, 

encaminham-se os autos, para INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestação em 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000524-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARLENE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Antes de se determinar a produção de provas, 

parte-se para a análise das preliminares pendentes. (A) DA PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA De início, no que toca à preliminar de 

ilegitimidade passiva, de acordo com a Teoria da Asserção, o exame in 

statu assertionis é realizado até o momento em que se inicia a produção 

de provas. Iniciado esse momento, fala-se em mérito da causa e o 

julgamento não pode mais ser de carência de ação, mas sim de 

procedência ou improcedência do pedido. Nesse prisma, para que alguém 

tenha legitimidade para a causa basta que tal decorra da narrativa da 

exordial e a questão acerca do evento narrado passa a ser mérito. No 

vertente caso, a legitimidade da ré decorre do fato de se tratar da 

proprietária do veículo, o que poderá ser comprovado com a instrução 

processual, ou seja, pelo que consta da exordial, é inequívoca a ligação 

da ré que se pretende ver excluída da lide, com os fatos aqui discutidos. 

Ademais, a verificação de responsabilidade da aludida ré é questão 

meritória. Sendo assim, este Juízo rejeita a preliminar alegada. (B) DO 

PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE No ponto, em que pese o pleito de 

denunciação da lide ao condutor do veículo envolvido no acidente com a 

parte autora, a verdade é que Júlio César Faria de Melo não se apresenta 

como garante próprio da parte demandada. Na verdade, é apontado como 

o causador do acidente. Logo, não seria caso de litisdenunciação, a 

exemplo do que já se decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PEDIDO PARA QUE SE DENUNCIE 

À LIDE O QUE A PARTE RÉ ENTENDE SER O CULPADO PELO ACIDENTE. 

INVIABILIDADE. A denunciação da lide não é o instituto apropriado para 

integrar-se ou substituir-se o polo passivo da ação, para o efeito de ser 
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atribuída a responsabilidade ao sinistro àquele que não foi demandado 

pelos autores e pela razão de a ré entender seja ele o efetivo causador 

dos danos - a respeito, é este o fundamento do pedido de 

litisdenunciação. O pedido da agravante, baseado no art. 70, III, do Código 

de Processo Civil, não se coaduna com o dispositivo citado, que dispõe A 

denunciação da lide é obrigatória: (...); III - àquele que estiver obrigado, 

pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do 

que perder a demanda. Nestes termos, é caso de ser desprovido o agravo 

de instrumento. PROVIMENTO NEGADO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70059145862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 07/08/2014) 

(negrito nosso) Nesse passo, uma vez que não se depara com qualquer 

das hipóteses previstas no art. 125 do CPC, este Juízo INDEFERE a 

denunciação da lide requerida. (C) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A parte demandada insurge-se, ainda, quanto ao deferimento da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. No ponto, a parte 

demandada deixou de trazer aos autos qualquer documento capaz de 

alterar o cenário apresentado na inicial, não se verificando qualquer 

elemento contrário à hipossuficiência declarada na exordial. Bem por isso, 

uma vez que sequer fora especificado o motivo da impugnação, 

REJEITA-SE o pedido de revogação da gratuidade da justiça. (D) DA 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA A parte demandada requer a 

retificação do valor da causa para R$ 5.000,00, por entender ser quantia 

suficiente para cobrir as despesas relativas ao conserto da motocicleta da 

parte autora e eventuais indenizações a serem deferidas. Ocorre que, na 

forma do art. 292, inciso VI, do CPC, em se tratando de demanda que 

contém cumulação de pedidos, o valor da causa deverá representar a 

somatória de todos eles. No vertente caso, verifica-se que o valor 

atribuído à causa na exordial representa a somatória de todos os pedidos 

formulados pela parte autora, exatamente como determina o ordenamento 

jurídico, razão pela qual INDEFERE-SE o pedido em questão. Não havendo 

mais preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o 

feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Resolvidas as 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos com base na petição inicial e nas 

contestações. Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes 

pontos: (A) quais os fatos que ocasionaram o acidente; (B) de quem fora 

a responsabilidade pela ocorrência do acidente; (C) a dinâmica do 

acidente em questão; (D) se, no local do acidente, havia sinalização 

adequada; (E) quais os danos sofridos pela parte autora em decorrência 

do acidente em questão; (F) se, em razão do acidente, a parte autora se 

encontra incapacitada para o exercício da atividade laboral antes 

exercida; (G) caso positivo, qual a graduação da incapacidade (0 a 

100%); (H) qual a renda auferida pela parte autora antes do acidente; (I) 

se serão necessários outros tratamentos médicos além dos já realizados; 

(J) caso positivo, quais tratamentos seriam e o seu respectivo valor; e (I) a 

existência de danos morais e a sua extensão. No ponto, intimadas para 

especificarem provas, a parte demandada pugnou pela prova testemunhal, 

inclusive, arrolando testemunhas (id. 4840318). A parte autora, por sua 

vez, pugnou pela produção de prova pericial a fim de verificar a diminuição 

da capacidade laborativa. Dessa feita, a fim de que sejam esclarecidos os 

pontos controvertidos “F e G” acima fixados, este Juízo: 1 – DEFERE a 

realização de prova pericial e, em observância ao que determina o § 1º do 

art. 156 do CPC, NOMEIA como perito o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto 

(CRM-MT 5329), podendo ser encontrado na Rua Pelotas, n. 07, CPA I, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 98117-0025, e-mail: reiprestes@hotmail.com, 

que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de 

compromisso (art. 422 do Código de Processo Civil). 2 – No que toca aos 

honorários periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do item 3.2 da Tabela de Honorários Periciais anexa à 

Resolução n. 232 do CNJ, este Juízo FIXA os honorários periciais em R$ 

1.110,00, sendo certo que será expedida certidão de crédito contra o 

Estado para o perito. No ponto, o valor constante do item 3.2 fora majorado 

em 03 vezes, conforme autoriza o § 4º do art. 2º da aludida resolução, 

uma vez que a prova médica pericial, diante da sua meticulosidade, pode 

ser considerada de alta complexidade, bem como recairá sobre a análise 

não só da parte autora, como dos exames médicos que possuir, o que, 

por certo, justifica seja ultrapassada a quantia prevista originariamente. 3 

– Dessa feita, INTIME-SE o perito nomeado no item 1 desta decisão para 

informar, no prazo de 05 dias, se aceita o múnus pela quantia fixada 

acima, sendo certo que, em caso de aceite, deverá informar a data em que 

iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as 

partes. 4 – INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada 

para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil[1], devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC[2]). 5 – As partes poderão arguir o impedimento ou 

suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do CPC. 6 

– Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

manifestarem sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil[3]. Vale ressaltar que, para 

desincumbir-se dessa tarefa, o Perito poderá lançar mão de qualquer 

documento que seja suficiente para esclarecer o fato ou até mesmo 

solicitar documentos complementares. 7 – Após, CONCLUSOS para 

designação de audiência de instrução e julgamento. 8 - CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1]Art. 474. As partes terão ciência da data e do 

local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a 

produção da prova. [2]Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no 

objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [3] 

Art. 477 - § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001576-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DOS SANTOS TAVARES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO 1 – INDEFERE-SE o pedido de citação por edital formulado pela 

parte autora (id. 10755140). Isso porque a parte autora não comprovou ter 

esgotado todos os meios extrajudiciais para localizar o endereço da parte 

demandada. Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em 

relação a tais pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver 

demonstração pela parte interessada de que foram realizadas todas as 

buscas possíveis quando a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, 

a parte demonstrar suas diligências em busca das informações – que são 

de seu único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em 

cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, 

entre outras formas. 2 – INTIME-SE a parte autora para diligenciar na 

busca do(s) endereço(s) da parte demandada a fim de proceder a sua 

citação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 3 – Com a 

indicação do(s) endereço(s), EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento. 

4 – Do contrário, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 26 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021104-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1021104-32.2017.8.11.0041, : Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[INADIMPLEMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA]. REQUERENTE: FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO 1 – Processo em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 
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presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente e 

detalhadamente a pertinência para cada meio probatório requerido no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do 

prazo assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros 

elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 26 de 

março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000803-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARCIANO DE GOIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO VARANCIELO (RÉU)

OCUPANTES DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PERIMETRAL, QUADRA 02, 

LOTEAMENTO JARDIM PANORAMA, MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Promovida a emenda a petição inicial, 

passa-se à análise do pedido de liminar. O Novo Código de Processo Civil, 

regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias 

jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Além disso, é 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a 

tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por 

este Juízo, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito e de 

perigo de dano. Com efeito, não restou demonstrada, a título de cognição 

sumária, a probabilidade do direito, porquanto inexiste prova do domínio, 

sendo certo que apenas o contrato de compra e venda associado ao 

pagamento de tributos não demonstram a existência da propriedade que, 

como consabido, somente se adquire pelo registro do título translativo no 

cartório competente. Nesse sentido, a jurisprudência de nossa corte já 

decidiu em inúmeras ocasiões, como se extrai dos excertos abaixo 

transcritos: AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA 

TITULARIDADE DO IMÓVEL – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À 

PROPOSITURA DA DEMANDA PETITÓRIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS 

DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO. 

Constitui pressuposto de admissibilidade da ação reivindicatória a 

comprovação da propriedade do bem reivindicado pelo autor, em virtude 

do direito do proprietário em buscar a coisa do possuidor ou detentor sem 

causa jurídica. A prova documental deve ser produzida com a peça 

exordial pelo autor e com a contestação pelo réu, não deve ser admitida a 

juntada de documento em fase posterior, notadamente em se tratando de 

documento essencial, como no caso da demanda reivindicatória, salvo as 

exceções elencadas no artigo 397 do CPC/73. A ausência de prova da 

propriedade do imóvel mediante Registro Imobiliário quando da propositura 

da demanda Reivindicatória configura ausência de pressuposto válido e 

regular do processo, que acarreta a extinção da ação, nos termos do 

artigo 267, IV, CPC/73. Diante da extinção da demanda petitória sem 

resolução do mérito, o prazo da prescrição aquisitiva (usucapião) não se 

interrompe. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 18608/2016, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

15/03/2017) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PEDIDO 

ACOMPANHADO DE ESCRITURA PÚBLICA DEVIDAMENTE REGISTRADA 

NO CARTÓRIO DE REGISTRO DO IMÓVEL – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO 

ESPECIAL URBANO - ÁREA SUPERIOR AO LIMITE DE 250M² - NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 183, CAPUT, DA CF/88 E 

ARTIGO 1.240 DO CC - NÃO ACOLHIMENTO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA - POSSE DE BOA-FÉ – DIREITO A INDENIZAÇÃO DAS 

BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL –VALORES A APURAR EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADO 

PELO PROPRIETÁRIO DO IMOVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O proprietário tem 

a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 

poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. O registro 

imobiliário é imprescindível para a comprovação da titularidade do domínio, 

pois ausente o registro não há provas da propriedade, sendo 

juridicamente impossível o ingresso de ação reivindicatória. A ação 

reivindicatória é essencialmente dominial, de forma que o proprietário 

possui o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, 

de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse 

injusta do Réu, o que entendo demonstrado nos autos. A usucapião 

almejada já esbarra no primeiro requisito, eis que o imóvel em discussão 

possui 360,00 m². Pretende a apelada o reconhecimento da usucapião 

somente sobre a área correspondente a 250 m², no entanto, resta 

evidente que a apelada possuía a totalidade da área e assim por não ter 

preenchido os requisitos para a usucapião adequada à espécie, não há 

como ignorar a totalidade do imóvel ocupado por ela, afirmando utilizar e 

possuir somente parte dele, a fim de obter ao menos o domínio dessa 

parcela do imóvel por meio da usucapião especial urbana. Muito embora 

seja possível a usucapião especial de imóveis urbanos com área registral 

superior a 250 m², cabe à parte comprovar a posse de parte igual ou 

inferior a essa metragem para fazer jus a essa espécie de usucapião, o 

que não está provado nos autos. O possuidor de boa-fé tem direito à 

indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como as 

voluptuárias (CC, art. 1.219). O conceito legal de boa-fé é definido pelo art. 

1.201, do CC, que prevê: “É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o 

vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.” O valor das 

benfeitorias deve ser discriminado individualmente, já que no caso não é 

possível auferir o valor real a ser indenizado, por ausência de perícia. O 

valor devido à apelada pelas benfeitorias que introduziu no imóvel deve 

ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, considerado a 

necessidade de realização de perícia (CPC, art. 475-C, II e 475-D). 

Invertido o ônus sucumbencial, contudo, pela exegese do art. 12 da Lei 

1.060/50, por ser a apelada beneficiária da justiça gratuita poderá ser 

condenada nas custas processuais e honorários advocatícios, sendo 

obstado, tão somente, a sua cobrança, enquanto não tiver ele condições 

para quitar tais encargos, pelo prazo de cinco anos. (Ap 60124/2015, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2016, Publicado no DJE 02/09/2016) 

DESTAQUE Com efeito, a ausência de demonstração da propriedade 

impede o prosseguimento do feito em demandas desta natureza, devendo 

o autor, caso persista o interesse em discutir sua propriedade ou mesmo 

debater seu direito à proteção possessória, trazer ao processo cópia da 

matrícula do imóvel adquirido ou manejar o pedido correlato ao direito que 

pretende proteger, sob pena de indeferimento da petição inicial. 1 – Forte 

nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de 

urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na 

exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil. 2 – INTIME-SE o autor, via DJE, para emendar a inicial para 

o fim de apresentar ao Juízo prova do domínio na forma antes exposta ou 

para formular o pedido correspondente à proteção possessória, 

adequando os pedidos, consignando-se prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. 3 – Havendo elementos que 

evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do 

Código de Processo Civil. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1007442-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a 

modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Além disso, é 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a 

tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por 

este Juízo, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito e de 

perigo de dano. Com efeito, não restou demonstrada, a título de cognição 

sumária, a probabilidade da inexistência do débito que deu causa à 

negativação, sendo que este ponto deverá ser apurado após a 

contestação. Além disso, não se vislumbra nos autos o perigo de dano, 

uma vez que a inscrição no órgão de restrição ao crédito foi feita dois 

anos antes do ajuizamento desta pretensão. Logo, se nenhuma medida foi 

tomada nesse período no sentido de retirar o seu nome do cadastro de 

inadimplente, não há que se falar em risco para a efetividade da tutela 

final, devendo a medida ser indeferida. Caso comprovado com a 

contestação que a negativação é ilegal, nos termos do art. 304,§2º do 

CPC, a tutela antecipada poderá ser modificada a pedido do autor. 1 – 

Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de 

urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na 

exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil. 2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 5 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Com fundamento na teoria dinâmica da prova, prevista no art. 373, §1º 

do CPC, DEFERE-SE a inversão do ônus da prova a fim de que o réu 

demonstre a existência de débito incluído no Serasa. 9 – Por fim, após a 

realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação 

que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não 

contestação e réplica, o que deverá ser certificado no processo, 

CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 10 – Havendo elementos 

que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque no 

artigo 98 do Código de Processo Civil. 11 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Sentença
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Processo Número: 1004211-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)
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NILTON CESAR DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de demanda ajuizada por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

NILTON CÉSAR DE ALMEIDA SILVA, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Despachada a inicial (id. 8800318), a parte autora 

foi intimada para emendar o valor da causa e efetuar o pagamento das 

custas e despesas processuais correspondentes. Em petição de id. 

9082841, a parte autora promoveu a correção do valor da causa, contudo, 

deixou de comprovar o pagamento das custas processuais devidas. 

Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Em análise detida do feito, extrai-se que o processo deve ser 

extinto, isso porque a parte autora não efetuou o pagamento das custas e 

despesas processuais após ser devidamente intimada para tal desiderato, 

tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC). Saliente-se que a parte 

autora, quando da emenda, informou que realizaria a comprovação no 

prazo determinado, contudo, nada juntou aos autos. Ante o exposto, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 1006522-35.2017.8.11.0006, : 

Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[FINANCIAMENTO DE PRODUTO, 
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INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. AUTOR: JOAO GOLTARA 

RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A SENTENÇA I – Relatório Trata-se 

de ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por 

JOÃO GOLTARA em face de BANCO SANTANDER S/A, ambos 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que realizou contrato de 

financiamento com a instituição e que estariam sendo cobrados encargos 

indevidos, razão pela qual pretende a readequação das taxas de juros, a 

inaplicabilidade dos juros capitalizados, a restituição/compensação dos 

valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais. A 

decisão de id n. 10624041 recebeu a inicial. Devidamente citado, o Banco 

demandado apresentou a resposta de id n. 11357357, alegando, 

preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, aduz, grosso modo, a 

legalidade dos encargos cobrados e a inexistência de ato ilícito praticado. 

Depois, promoveu a juntada do contrato pactuado com a parte autora (id n. 

11419030). A réplica à contestação é vista no id n. 11629493. Vieram os 

autos conclusos. II – Fundamentação O caso em apreço é hipótese que 

permite o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do 

CPC, não havendo, salvo melhor juízo, necessidade de dilação probatória, 

uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito. De início, não merece prosperar a preliminar de inépcia 

da inicial, uma vez que a parte autora apresentou de forma expressa as 

obrigações contratuais controvertidas, não havendo dúvida quanto à 

pretensão ali esboçada. Dessa feita, cumpridas as exigências dispostas 

no art. 330, § 2º, do CPC, este Juízo rejeita a preliminar em tela. Uma vez 

que não há outras preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas 

no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do Código de 

Processo Civil. DA APLICAÇÃO DO CDC Prefacialmente, o Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às 

relações envolvendo instituições financeiras. É, com efeito, o que se lê na 

redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (nosso grifo). Resta, 

portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço. 

Pois bem. Verifica-se, por outro lado, que os pedidos da petição inicial, 

basicamente, se resumem à pretensão de declaração de nulidade das 

cláusulas contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas. 

Tais irresignações serão analisadas em tópicos. No ponto, para esse 

desiderato, vale fixar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ: 

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.” Portanto, a cognição do Juízo se aterá 

apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, 

passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial. 

Aliás, é certo que incumbe à parte demandante apresentar, com dados 

concretos, as condutas abusivas perpetradas pela demandada, inclusive, 

elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo 

que julga ser exorbitante. Com efeito, ao magistrado, que não exerce 

função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas 

feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado 

de forma contundente nos autos. Nesse sentido: “Alegações genéricas de 

excesso de cobrança não têm o condão de elidir ou reduzir o montante 

devido, permanecendo a dívida, em relação ao contrato de prestação de 

serviços, hígida em sua integralidade”. (Apelação Cível n. 70015688757, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio 

Scarparo, Julgado em 26/11/2008) Assim, a análise judicial se atrelará ao 

que fora especificadamente abordado na peça inicial. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade.” (negrito nosso). Em conjugação com essa 

Súmula, é importante ter em mente a seguinte orientação jurisprudencial: “É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

– art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do caso concreto”. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.061.530 - RS (2008/0119992-4), DJ: 10/03/2009, Relatora: NANCY 

ANDRIGHI) No voto da relatora Nancy Andrighi, que levou parcialmente à 

confecção da citada orientação jurisprudencial, encontra-se preciosa 

passagem de onde se pode extrair qual é o melhor critério para se aferir a 

abusividade dos juros: “A taxa média apresenta vantagens porque é 

calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições 

financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz 

embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro 

médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa 

média não é completo, na medida em que não abrange todas as 

modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como 

parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo 

regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a 

elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode 

exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto 

ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. 

Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. 

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado 

abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média (voto proferido pelo 

Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes 

Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, 

minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta 

Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007). Todavia, esta perquirição 

acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de 

critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo 

Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, 

no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros 

contratados foram ou não abusivos.” (negrito nosso) Assim, muito embora 

a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom 

repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser 

declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo 

substancial, da média do mercado”. (STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso) No vertente caso, a taxa 

média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil 

(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultavalores/consultaValoresSeries

.do?method=consultarValores), ficando a cargo da parte autora a juntada 

da respectiva consulta, o que não fora realizado. Vale dizer que o 

documento juntado no id. 10374920 não representa a taxa média, uma vez 

que ali se encontra tão-somente a relação das instituições e as taxas de 

juros cobradas, em ordem crescente. Ou seja, não obstante a instituição 

financeira ré constar naquela relação em 22º colocação, não restou 

provado que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de 

mercado. Diante desse contexto, qualquer outra elucubração perde 

espaço. Logo, não há ilegalidade a ser expurgada. Aqui, não se vê 

qualquer hipossuficiência para a produção da prova. Afinal, se a parte 

autora afirma que os juros são extorsivos, é porque os avaliou e, diante 

de uma comparação com o mercado, chegou, então, a essa conclusão. 

Logo, teria como apresentar tranquilamente tal prova. Nem se diga que a 

ausência de inversão do ônus da prova prejudicou a parte na medida em 

que seria prova para ser juntada com a petição inicial. DA 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS No que toca, por outro canto, à capitalização 

mensal de juros, a jurisprudência pátria também já pacificou o 

entendimento, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos 

(art. 543-C do CPC), de que a capitalização mensal dos juros é admitida 

quando expressamente pactuada. A propósito: “RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - 

PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE 

ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À 

PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins 

dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros 

capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa 

pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a 

inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de 

pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade 

demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, 

providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude 

dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o 

Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora 

insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual 

lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 

do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia 

provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos 

encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução 

da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de 

erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento 
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ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração 

manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter 

protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial 

parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a 

quo. (STJ - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017) (negrito nosso)” Vale 

dizer que o acórdão que deu origem à ementa acima citada sepultou a 

diferenciação entre juros compostos e capitalização, diferenciação essa 

consagrada em jurisprudência então superada, conforme o seguinte 

trecho do voto-condutor: “Inicialmente, destaca-se que "capitalização dos 

juros", "juros compostos", "juros frugíferos", "juros sobre juros", 

"anatocismo" constituem variações linguísticas para designar um mesmo 

fenômeno jurídico-normativo que se apresenta em oposição aos juros 

simples. Enquanto naqueles os juros se incorporam ao capital ao final de 

cada período de contagem, nesses tal não ocorre, porquanto incidem 

apenas sobre o principal corrigido monetariamente, isto é, não se agregam 

ao saldo devedor, ficando afastada assim a denominada capitalização, 

procedimento que converte o aludido acessório em principal”. Ainda nesse 

sentido, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já decidiu: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS TARIFAS ADMINISTRATIVAS CUJA 

COBRANÇA JÁ FOI AFASTADA PELA SENTENÇA – COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO – FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS 

INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é pacífica 

no sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 

12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ – 2ª Seção – Súmula 

382 – j. 27/05/2009, DJe 08/06/2009), e que “o simples fato de a taxa de 

juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não 

implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um 

valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, 

exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a 

variação dos juros” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 

16/03/2012). 2. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos 

firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 

um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim 

considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo 

menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3ª Turma – AgRg no 

AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 

09/06/2015, DJe 15/06/2015). (TJMT - Ap 72053/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, 

Publicado no DJE 10/04/2017) (negrito nosso)” Todavia, da análise do 

contrato juntado no id. 11419036 (Cláusula 1), verifica-se que fora 

expressamente pactuado que os juros seriam capitalizados e 

incorporados ao total do empréstimo. Logo, nos termos das ementas acima 

transcritas, uma vez que expressamente pactuada, não há que se falar 

em ilegalidade da capitalização de juros. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO Tal 

pleito é balizado no artigo 42, parágrafo único, do CDC que estabelece: “O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 

Nesse sentido: “CANCELAMENTO DE PLANO - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cabe a prestadora 

de serviço telefônico demonstrar a ausência de pedido de cancelamento 

do serviço fornecido. Perfeitamente cabível a repetição do indébito, nos 

termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando evidenciado nos autos 

o pagamento indevido oriundo da cobrança indevida de dívida." (6ª TURMA 

RECURSAL RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 4062/2009 CLASSE II - 1 - 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA. Data de Julgamento : 14-06-2010) (negrito nosso) Dessa 

feita, considerando que não houve a comprovação de encargos 

considerados abusivos, não há que se falar em repetição/compensação. 

DOS DANOS MORAIS Por fim, no tocante aos danos morais, a discussão 

sobre cláusula contratual, por si só, não pode gerar tal espécie de dano, 

mormente porque não fora reconhecida a pretensão de revisão contratual 

formulada pela parte autora. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE 

EMPRÉSTIMO - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. 1. Juros 

remuneratórios: Incidem os juros remuneratórios contratados desde que 

não excedentes à taxa média de mercado aferida pelo Banco Central do 

Brasil. Limitados os juros remuneratórios à taxa média de mercado 

praticada pelo BACEN em operações de mesma espécie e em igual 

período. 2. Comissão de permanência: Não há previsão no contrato da 

cobrança da comissão de permanência, muito menos comprovação de que 

o encargo é exigido pela instituição financeira, merecendo desacolhimento 

a inconformidade, no ponto. 3. Repetição do indébito/compensação de 

valores: Admitida na forma simples, conforme Súmula nº. 322 do STJ. 

Autorizada a compensação. 4. Dano moral: Meros dissabores decorrentes 

da ação de revisão contratual não justificam a caracterização do dano 

moral e o conseqüente dever de indenizar, quando ausente comprovação 

de que tal situação desborda dos incômodos e transtornos a que estamos 

sujeitos no cotidiano da vida em sociedade. 5. Prequestionamento: 

Desnecessário o pronunciamento do julgador de todos os dispositivos 

legais invocados pelas partes, sobretudo se todas as questões 

devolvidas foram analisadas e fundamentadas de acordo com o seu 

discernimento. DUPLA APELAÇÃO. APELOS DO AUTOR E DO RÉU 

DESPROVIDOS, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057580862, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 02/12/2013) (negrito 

nosso)” III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a 

pretensão da parte autora, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na exordial. Bem por isso, CONDENA-SE a parte demandante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 

esses em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, 

contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, 

uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004125-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA BERTAGLIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação revisional de contrato c/c tutela 

antecipada ajuizada por MARILZA BERTAGLIA DA SILVA em face de 

BANCO PAN S/A, ambos qualificados nos autos, pretendendo, em síntese, 

a revisão do contrato pactuado com a ré, sob a alegação de que os juros 

estariam abusivos, devendo ser readequados. Pede, ainda, a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e, a título de tutela antecipada, a 

suspensão dos pagamentos e descontos referentes ao contrato. O ato 

judicial de id n. 8728752 determinou a emenda da inicial a fim de que a 

parte autora indicasse, expressamente, as obrigações contratuais que 

pretende revisar, além de quantificar o valor incontroverso do débito, 

esclarecer o valor atribuído à causa e comprovar a insuficiência de 

recursos para arcar com as despesas processuais. A emenda é vista no 

id n. 9084118. A decisão lançada no id n. 9594382 indeferiu a tutela 

antecipada requerida. Por outro lado, fora deferida a inversão do ônus da 

prova e a gratuidade da justiça. Realizada audiência (id n. 10169642), a 

conciliação restou inexitosa. Devidamente citada, a parte demandada 

apresentou resposta no id n. 10461399, arguindo, preliminarmente, a 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo. No mais, defende a ausência de irregularidade no 

contrato firmado pelas partes e a legalidade dos encargos cobrados. A 

réplica à contestação é vista no id n. 10531633. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação O caso em apreço é hipótese que permite 

o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, necessidade de dilação probatória, uma vez 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 104 de 924



que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do 

feito. De início, a preliminar arguida pela parte demandada não merece 

prosperar na medida em que a parte autora indicou expressamente que o 

pleito referia-se à revisão das taxas de juros pactuadas, não carecendo, 

portanto, de indicação da pretensão. Por outro viés, se ausente 

comprovação da abusividade alegada ou se insuficiente a fundamentação 

apresentada, é questão que repercutirá no mérito da demanda, de modo 

que este Juízo INDEFERE a preliminar em voga. Pois bem. O Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às 

relações envolvendo instituições financeiras. É, com efeito, o que se lê na 

redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (nosso grifo). Resta, 

portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço. 

Verifica-se, por outro lado, que os pedidos da petição inicial, basicamente, 

se resumem à pretensão de declaração de nulidade das cláusulas 

contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas. Todavia, a 

parte autora alega vagamente a existência de juros abusivos/extorsivos, o 

que caracterizaria desequilíbrio nos contratos pactuados e requer a sua 

revisão para a aplicação da taxa legal. Contudo, vale esclarecer que o 

Juízo está adstrito ao que fora alegado na petição inicial, conforme a 

Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Aliás, é certo que incumbia à parte 

demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas 

perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma clara e 

objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e 

tarifas rotuladas de indevidas, com a devida fundamentação, o que não 

fez. Tanto as alegações são genéricas que, muito embora elencados os 

encargos cobrados, não fora explicitado o porquê eles seriam ilegais. Ou 

seja, o autor apenas informou que pretende a modificação das taxas de 

juros, “com base nas taxas de juros fixadas pelo Banco Central do Brasil” 

(id n. 9084118), contudo, sequer fora apresentada a taxa média de 

mercado indicada pelo Banco Central a fim de apurar se a taxa aplicada no 

contrato destoa da média de mercado. Com efeito, ao magistrado, que não 

exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações 

genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir 

explicitado de forma contundente nos autos. Nesse sentido: “Alegações 

genéricas de excesso de cobrança não têm o condão de elidir ou reduzir 

o montante devido, permanecendo a dívida, em relação ao contrato de 

prestação de serviços, hígida em sua integralidade (Apelação Cível n. 

70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008)” No ponto, a verdade é 

que, não obstante o autor buscar a revisão contratual, não apresentou 

pedido concreto acerca de como seria essa repactuação. Vale dizer que 

não basta a apresentação de conceitos genéricos de que esse ou aquele 

encargo seria abusivo, mas a demonstração efetiva de que aquela 

fundamentação se amolda ao caso concreto e que, na avença, de fato, 

houve a cobrança de encargos abusivos. Afinal, a alegação de que houve 

encargos abusivos pressupõe uma análise da parte autora de que eles 

realmente incidiram no caso concreto. Não custa ressaltar que a inversão 

do ônus da prova não retira da parte autora o ônus de indicar 

precisamente na exordial os encargos que seriam abusivos. III – 

Dispositivo Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte 

autora, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. 

Bem por isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% 

sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004102-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARGARIDA OLIVEIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação revisional de contrato c/c tutela 

antecipada ajuizada por ANTÔNIA MARGARIDA OLIVEIRA CUNHA em face 

de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo, em síntese, a revisão do contrato 

pactuado com a ré, sob a alegação de que os juros estariam abusivos, 

devendo ser readequados. Pede, ainda, a aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor e, a título de tutela antecipada, a suspensão dos 

pagamentos e descontos referentes ao contrato. O ato judicial de id n. 

8793829 determinou a emenda da inicial a fim de que a parte autora 

indicasse, expressamente, as obrigações contratuais que pretende 

revisar, além de quantificar o valor incontroverso do débito, esclarecer o 

valor atribuído à causa e comprovar a insuficiência de recursos para 

arcar com as despesas processuais. A emenda é vista no id n. 9082578. 

A decisão lançada no id n. 10632429 indeferiu a tutela antecipada 

requerida. Por outro lado, fora deferida a inversão do ônus da prova e a 

gratuidade da justiça. Devidamente citada, a parte demandada apresentou 

resposta no id n. 11581349, arguindo, preliminarmente, a necessidade de 

indeferimento da petição inicial e a carência da ação por falta de interesse 

processual. No mais, defende a necessidade de cumprimento do contrato 

firmado, a inexistência de ilegalidade e abusividade nos juros pactuados e 

a legalidade dos demais encargos cobrados. A réplica à contestação é 

vista no id n. 11690377. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação O 

caso em apreço é hipótese que permite o julgamento antecipado da lide, na 

forma do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito. De início, a preliminar 

arguida pela parte demandada não merece prosperar na medida em que a 

parte autora indicou expressamente que o pleito referia-se à revisão das 

taxas de juros pactuadas, não carecendo, portanto, de indicação da 

pretensão. Por outro viés, se ausente comprovação da abusividade 

alegada ou se insuficiente a fundamentação apresentada, é questão que 

repercutirá no mérito da demanda, de modo que este Juízo INDEFERE a 

preliminar em voga. No mais, quanto à preliminar de falta de interesse de 

interesse processual, defende o Banco réu que, por fazer lei entre as 

partes, o contrato não estaria sujeito à apreciação pelo Poder Judiciário, 

devendo ser preservada sua força vinculante, uma vez que não padece 

de irregularidades. Ainda, que sempre age no exercício regular do direito. 

Em que pese essa alegação, a via judicial não se torna inacessível para a 

revisão e apreciação dos fatos que a parte demandante entender 

pertinentes. A discussão sobre a inexistência ou não de encargos 

abusivos é reservada para o mérito, de modo que INDEFERE-SE a 

preliminar em tela. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou 

entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo 

instituições financeiras. É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 

297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras” (nosso grifo). Resta, portanto, 

indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço. 

Verifica-se, por outro lado, que os pedidos da petição inicial, basicamente, 

se resumem à pretensão de declaração de nulidade das cláusulas 

contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas. Todavia, a 

parte autora alega vagamente a existência de juros abusivos/extorsivos, o 

que caracterizaria desequilíbrio nos contratos pactuados e requer a sua 

revisão para a aplicação da taxa legal. Contudo, vale esclarecer que o 

Juízo está adstrito ao que fora alegado na petição inicial, conforme a 

Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Aliás, é certo que incumbia à parte 

demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas 

perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma clara e 

objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e 

tarifas rotuladas de indevidas, com a devida fundamentação, o que não 

fez. Tanto as alegações são genéricas que, muito embora elencados os 

encargos cobrados, não fora explicitado o porquê eles seriam ilegais. Ou 

seja, o autor apenas informou que pretende a modificação das taxas de 

juros, “com base nas taxas de juros fixadas pelo Banco Central do Brasil” 

(id n. 9082578), contudo, sequer fora apresentada a taxa média de 

mercado indicada pelo Banco Central a fim de apurar se a taxa aplicada no 
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contrato destoa da média de mercado. Com efeito, ao magistrado, que não 

exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações 

genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir 

explicitado de forma contundente nos autos. Nesse sentido: “Alegações 

genéricas de excesso de cobrança não têm o condão de elidir ou reduzir 

o montante devido, permanecendo a dívida, em relação ao contrato de 

prestação de serviços, hígida em sua integralidade (Apelação Cível n. 

70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008)” No ponto, a verdade é 

que, não obstante o autor buscar a revisão contratual, não apresentou 

pedido concreto acerca de como seria essa repactuação. Vale dizer que 

não basta a apresentação de conceitos genéricos de que esse ou aquele 

encargo seria abusivo, mas a demonstração efetiva de que aquela 

fundamentação se amolda ao caso concreto e que, na avença, de fato, 

houve a cobrança de encargos abusivos. Afinal, a alegação de que houve 

encargos abusivos pressupõe uma análise da parte autora de que eles 

realmente incidiram no caso concreto. Não custa ressaltar que a inversão 

do ônus da prova não retira da parte autora o ônus de indicar 

precisamente na exordial os encargos que seriam abusivos. III – 

Dispositivo Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte 

autora, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. 

Bem por isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% 

sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000333-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de revisão contratual 

ajuizada por FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ em face de KSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, ambos qualificados no processo. 

Em decisão inicial (id. 3252473), foi determinada a intimação da parte 

autora para emendar a inicial, a fim de que promovesse a juntada do 

contrato objeto da revisão contratual pretendida, ou que fosse 

apresentada prova documental do prévio requerimento administrativo, sob 

pena de indeferimento da inicial. Mesmo devidamente intimada a patrona da 

parte autora, via DJE, deixou de atender o quanto determinado na decisão 

id. 3252473, conforme evento lançado sob o n. 9477705. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e Decide-se. 

Compulsando os autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso 

porque a parte autora não promoveu a emenda da inicial, como 

determinado, mesmo sendo devidamente intimada para tal desiderato. Ante 

o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, 

do Código de Processo Civil[1]. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo, 

Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: III - o autor 

carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002112-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA POQUIVIQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro DPVAT 

ajuizada por EVANIA POQUIVIQUI em face de MBM SEGURADORA S/A, 

ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de acidente de 

trânsito em 03.06.2016 que lhe acarretou lesões. Requer a condenação da 

ré ao pagamento da complementação do Seguro Obrigatório DPVAT, até o 

limite de R$ 13.500,00, custas e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram diversos documentos. Despacho inicial (id. 6759949) concedendo 

os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 8306773 

argumentando, em preliminares, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a ausência de interesse de agir devido a concessão 

administrativa da indenização e, no mérito, sustenta a improcedência do 

pedido. Realizados alguns atos processuais, foi acostado o Laudo pericial 

no id. 9921415. As partes compareceram na audiência de conciliação 

designada, porém não houve acordo (id. 9921453). Réplica no id. 

10010503. O processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a 

demanda se encontra apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro 

no art. 355, inciso II, do CPC. DAS PRELIMINARES No que se refere à 

questão preliminar aduzida de ausência de interesse de agir em razão da 

satisfação da indenização na esfera administrativa, sob o argumento que 

teria ocorrido o pagamento da indenização na via administrativa que, no 

entendimento da ré deu plena, irrevogável e irretratável quitação à 

indenização, tem-se que não demanda acolhimento. Com efeito, o 

pagamento realizado não implica renúncia ao direito de pleitear a diferença 

de valor a que tem direito o beneficiário. O pagamento comprova, tão 

somente, que o Autor recebeu a importância ali referida. Qualquer 

renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser expressa, e, ainda 

assim, não se tornaria plenamente imutável, dependendo do contexto em 

que fosse questionada. No presente caso, não houve qualquer renúncia 

pela parte Autora de eventuais créditos remanescentes. Aliás, ressalta-se 

que o erro administrativo, porventura existente, cujo questionamento pode 

vir a ser levantado, não gera coisa julgada. Portanto, a preliminar deve ser 

rechaçada. Depois, no que tange à preliminar pela qual se pede a 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A., é pacífico o entendimento de que o 

pagamento da indenização é realizado por qualquer uma das empresas 

seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT, podendo o 

beneficiário cobrar o valor de qualquer uma delas, razão pela qual este 

juízo rejeita a preliminar em questão. DO MÉRITO No caso em tela, 

verifica-se que a questão central refere-se no pedido de complementação 

de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito, ocasionados por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 
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quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente”. No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9921401 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é a 

estrutura craniofacial, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por fratura de 

ossos da face da base da órbita, com tratamento conservador, 

ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou 

funcional definitivo com proporção de 25% (leve). Aduzindo que o aludido 

exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado 

às demais, para demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar 

ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Todavia, o valor 

indenizatório recebido administrativamente corresponde às lesões 

apuradas, de sorte que não há valor remanescente pendente de 

pagamento, razão pela qual a improcedência do pedido veiculado na inicial 

é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o 

processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Com 

supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

mediante as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de 

março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002798-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):
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SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais c/c tutela antecipada ajuizada por ANA PAULA 

DA SILVA em face de BANCO LOSANGO S/A, ambos qualificados nos 

encarte processual, sob o argumento de que seu nome fora incluído nos 

órgãos de restrição ao crédito pela parte demandada, sem que houvesse 

qualquer relação jurídica/comercial entre as partes. Com a inicial, juntou 

documentos. A decisão lançada no id. 6794245 deferiu a tutela antecipada 

requerida, determinando a baixa da restrição de crédito em nome da parte 

autora e deferindo a inversão do ônus da prova. Realizada audiência, não 

houve conciliação (id. 8319193). A parte demandada apresentou resposta 

(id. 8840638), arguindo, preliminarmente, a ausência de prova de que 

houve requerimento administrativo. No mérito, afirma que a contratação 

fora regularmente firmada pela parte autora, inclusive, com a 

apresentação de documentos pessoais. Ainda, sustenta a possibilidade 

de fraude praticada por terceiro e que agiu no exercício regular do direito, 

além da ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade. A 

réplica à contestação é vista no id. 9123108. Vieram os autos conclusos. II 

– Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos 

autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, a 

parte demandada alega que não houve requerimento administrativo 

formulado pela parte autora. Todavia, o documento juntado no id. 6738069 

revela o contato realizado pela parte autora na tentativa de solucionar 

administrativamente o deslinde. Bem por isso, este Juízo rejeita a preliminar 

em tela. Destarte, não havendo outras preliminares e questões prejudiciais 

a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da 

demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 

93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do 

novel Código de Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora 

por equiparação, conforme disposto no art. 17 do CDC. Bem por isso, a 

responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 

e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de 

culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das 

atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de que o desate da 

questão passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato 

negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No 

caso judicializado, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar 

que não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa 

última (a parte demandada) e que deriva da elementar regra probatória 

“negativa non sunt probanda”. Sob esse quadrante, não haveria como se 

exigir da parte demandante prova de fatos negativos, principalmente 

quando se tratar de hipótese em que a parte nega a existência do fato 

legitimador da situação contra a qual se insurge. No vertente caso, por se 

tratar de fato negativo puro, incumbiria à parte demandada trazer aos 

autos as provas de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito 

fora devida e a existência da dívida em comento, o que não fez. Aliás, 

muito embora defenda a contratação regular com a parte autora, nada 

trouxe nesse sentido. Sequer juntou aos autos o contrato assinado pela 

parte autora, os documentos utilizados para a realização do negócio 

jurídico ou que demonstrassem a relação jurídica entre as partes, bem 

como a existência do débito. Depois, os documentos produzidos 

unilateralmente e por meio eletrônico apresentados na contestação não 

têm força probante da existência/persistência da respectiva relação 

jurídica. Bem por isso, não serve como meio de prova. Sobre a questão, o 

seguinte julgado: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE 

TELEFONIA FIXA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. "BR 

TURBO ANTVÍRUS". PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. 

SENTENÇA ILÍQUIDA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS FIXADOS NESTA FASE. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) 2. 

Frente à relação consumerista estabelecida entre as partes no caso em 

tela, cabia a ré o ônus de comprovar a legalidade da contratação dos 

serviços impugnados pela parte autora, bem como justificar as cobranças 

constantes nas faturas, por força do art. 14, caput, do CDC. Entretanto, 

não se desincumbiu a parte ré de tal ônus, limitando-se a sustentar a 

legalidade da contratação, contudo sem acostar qualquer documento que 

comprovasse suas alegações. 3. Veja-se que a autora contesta a 
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contratação do serviço "BR TURBO ANTIVÍRUS", alegando que nunca o 

solicitou, mas não nega a contratação do serviço de internet junto à 

requerida. Logo, as telas de computador reproduzidas às fls. não se 

prestam para provas fato extintivo do seu direito, cujo ônus incumbia à ré, 

pois, além de se tratarem de prova unilateral, dizem respeito apenas ao 

histórico de atendimentos da recorrida com problemas na navegação da 

internet. (...)” (TJRS. Recurso Cível Nº 71003368263, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 29/03/2012) (negrito nosso) Logo, não restou comprovado nos 

autos que a inscrição ora discutida fora devida. Dessa feita, se houve 

fraude perpetrada por terceiros, como alegado pela própria parte 

demandada, tal fato configuraria um fortuito interno na medida em que está 

ligada à atividade da parte demandada e, por isso, não é hábil para 

espancar a responsabilidade civil da empresa: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. FRAUDE. PRELIMINAR 

DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. IRREGULARIDADE NAS 

INTIMAÇÕES DOS ADVOGADOS DA EMPRESA CORRÉ. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 249, § 1º, DO CPC. 

Conquanto não incluído o nome de uma das procuradoras constituídas 

pela Brasil Telecom em as notas de expediente publicadas durante a 

tramitação do feito, embora requerido na resposta fossem as intimações 

futuras a ela endereçadas exclusivamente, no caso concreto o equívoco 

configura irregularidade que não acarreta nulidade processual, diante da 

ausência de demonstração de prejuízo. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

EMBRATEL. Contendo a inicial alegação de que a ré Embratel inscreveu o 

nome da autora em registro restritivo de crédito, está legitimada para 

figurar no polo passivo da demanda. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração de contrato de prestação de serviço de linha de telefone móvel 

com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o qual 

deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela Brasil Telecom, de que tomou todas as 

cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

VALOR EXORBITANTE E SEM QUALQUER CORRELAÇÃO COM A EFETIVA 

EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO PELA PARTE AUTORA. MINORAÇÃO 

PARA MONTANTE RAZOÁVEL. FUNÇÃO INDENITÁRIA DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Montante da indenização reduzido e arbitrado 

em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim 

às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os 

parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Exarada sentença 

condenatória, a fixação da verba honorária deve atentar aos percentuais 

do § 3º do art. 20 do CPC. Honorários advocatícios reduzidos para 15% 

sobre o valor da condenação. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70056502677, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/03/2014) (negrito nosso) A 

propósito dos danos morais, como se vê no caso judicializado, restando 

provada a negativação indevida, como ocorrera em relação à parte autora, 

o evento moralmente danoso é presumido, restando imperativo o dever de 

indenizar. Nessa toada, Rui Stoco ensina que: “A causação de dano moral 

independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à 

indenização desta decorre, sendo dela presumido. Desse modo a 

responsabilização do ofensor origina do só fato da violação do neminem 

laedere. Significa, em resumo, que o dever de reparar é corolário da 

verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova 

do prejuízo” (in Responsabilidade Civil, 4ª Edição, Editora RT, São Paulo, 

1999, pág. 722). Pois bem, no que atine ao quantum a ser indenizado, este 

Juízo entende que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em 

consideração a necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além 

dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte autora, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Sendo assim, reputa-se como sendo razoável o montante 

equivalente a 05 (cinco) salários mínimos vigentes nesta data. III – 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, razão pela qual se CONFIRMA a tutela antecipada deferida 

na decisão de id. 6794245. Ainda, DECLARA-SE a inexistência do débito 

em discussão nos presentes autos e CONDENA-SE a empresa ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 

1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a 

partir da data da prolação da sentença. Ainda, CONDENA-SE a ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado 

da condenação (art. 85, §2º do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004138-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MORAES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais ajuizada por KÁTIA MORAES FERREIRA em 

face de CLARO TV S/A (EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S/A), 

ambos devidamente qualificados nos autos. Realizados alguns atos 

processuais, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto 

desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo, bem 

como a extinção do processo com resolução do mérito (id. 10277669). 

Depois, no id. 10764425, a parte demandada informou o cumprimento do 

acordo noticiado. A parte autora, então, pugnou pela expedição de alvará 

para levantamento da quantia depositada em Juízo (id. 10802543). Vieram 

os autos conclusos. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em 

que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou 

extrajudicial). Em análise à composição firmada entre as partes (id. 

10277669), denota-se que a avença foi firmada em observância à 

validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, 

devendo ser homologado por este Juízo. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes (id. 

10277669), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Uma vez que não fora 

convencionada a forma de distribuição das verbas sucumbenciais, custas 

“pro rata”, na forma do § 3º do art. 90 do CPC, contudo, suspensas com 

relação à parte autora, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC. Cada 

parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

patronos. EXPEÇA-SE alvará do valor depositado em favor da parte 

autora, na forma requerida no id. 10802543. Após, certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. 

Cáceres/MT, 26 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001992-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO ASSIS DE SOUZA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro DPVAT 

ajuizada por FRANCISCO ASSIS DE SOUZA FILHO em face de MBM 

SEGURADORA SA, ambos qualificados no processo. Sustenta que foi 

vítima de acidente de trânsito em 23.08.2016 que lhe acarretou 

escoriações por todo o corpo e fraturas. Requer a condenação da ré ao 

pagamento do seguro no percentual de 100% (cem por cento) do total, 

custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Determinou-se a emenda da inicial a fim de que fossem 

indicados a profissão, o número de residência do autor e o endereço 

eletrônico das partes. Ainda, determinou a indicação correta dos 

fundamentos jurídicos do pedido, a juntada dos documentos pessoais do 

autor e a indicação da opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação (id. 5788556). A emenda é vista no id. 6050992. Despacho 

inicial (id. 6759947) concedendo os benefícios da justiça gratuita e 

determinando a citação da ré. As partes compareceram na audiência de 

conciliação designada, porém não houve acordo (id. 9914129). Ainda, a 

parte autora fora submetida a avaliação médica, cujo laudo se vê no id. 

9914129. A ré apresentou contestação no id. 10202173 argumentando, 

em preliminares, a necessidade de alteração do polo passivo e a ausência 

de laudo do IML. No mérito, sustenta a improcedência do pedido. Réplica 

no id. 10308509. O processo veio concluso. II – Fundamentação Processo 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a 

demanda se encontra apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro 

no art. 355, inciso II, do CPC. DAS PRELIMINARES No que tange à 

preliminar pela qual se pede a alteração do polo passivo, com a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., é pacífico o 

entendimento de que o pagamento da indenização é realizado por qualquer 

uma das empresas seguradoras integrantes do consórcio do Seguro 

DPVAT, podendo o beneficiário cobrar o valor de qualquer uma delas, 

razão pela qual este juízo rejeita a preliminar em questão. Depois, a juntada 

de laudo médico elaborado pelo IML não é requisito para o ajuizamento da 

vertente demanda, mormente porque a avaliação médica poderá ser 

elaborada tranquilamente em sede de instrução processual ou, como no 

vertente caso, já fora realizada em sede de audiência de conciliação 

concentrada. Bem por isso indefere-se a preliminar em questão. DO 

MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão central refere-se no 

pedido de complementação de seguro obrigatório de danos pessoais – 

DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de 

via terrestre o qual resultou a autora lesão corporal incapacitante. O pleito 

exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar todas as 

pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionado por 

veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, 

ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. 

Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, 

a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de 

responsabilidade civil para os proprietários de veículos automotores – 

DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma hipótese de 

responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou 

alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização mais 

abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são tão 

grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu esse 

tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente”. No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9914129 foi 

categórico em afirmar que as lesões da parte autora foram provenientes 

de acidente automobilístico, apontando, ainda, que as regiões acometidas 

são o ombro direito e quadril, as mesmas indicadas nos documentos 

médicos apresentados pela parte autora. Deste modo, não há falar em 

ausência de nexo causal, restando corroborado pelas provas acostadas 

nos autos. Além dos documentos médicos que evidenciam as lesões 

sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a parte autora foi 

acometida por “redução de força em ombro direito, com diminuição de 

amplitude do movimento do mesmo”, além de “deambulação com marcha 

levemente alterada”, ocasionando lesões parciais incompletas, gerando 

dano anatômico e/ou funcional definitivo com proporção de 50% (média) 

no ombro direito e 25% (leve) no quadril. Aduzindo que o aludido exame é 

realizado por profissional capacitado na área médica, não havendo nada 

que desabone o referido trabalho para que não possa servir de prova nos 

autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para 

demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez parcial e 

incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado 

apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas 

premissas, no que toca às lesões no ombro direito, houve a perda parcial 

incompleta, com repercussão de 50% (média), de modo que o valor 

indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25% 

= R$ 3.375,00 x 50% = 1.687,50. Ou seja, no que toca à lesão sofrida no 

ombro direito, a graduação da lesão, calculada sobre a porcentagem 

prevista na tabela anexa à Lei n. 6.194/1974, culmina no montante 

indenizatório de R$ 1.687,50. Depois, no que tange às lesões sofridas no 

quadril, houve a perda parcial incompleta, com repercussão de 25% 

(leve), sendo que o valor indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte 

cálculo: R$ 13.500,00 x 25%= R$ 3.375,00 x 25% = R$ 843,75. Portanto, o 

autor faz jus ao recebimento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) os quais devem ser corrigidos a partir 

do evento danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros 

de mora (1%) a partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial 

condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 

6.194/74. Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a parte demandada 

ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que ficam 

arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 

2º do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, 
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ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004380-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CAMPOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais ajuizada por EDNA CAMPOS DOS SANTOS em 

face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES – CEMAT 

(ENERGISA), ambos qualificados nos encarte processual, sob o 

argumento de que seu nome fora incluído nos órgãos de restrição ao 

crédito pela parte demandada, sem que houvesse qualquer relação 

jurídica/comercial entre as partes. Requer seja declarada a inexistência 

dos débitos que ensejaram a restrição de crédito e o recebimento de 

indenização por danos morais. O ato judicial lançado no id. 9053286 

determinou a emenda da inicial, o que fora vista no id. 9205018. A inicial foi 

recebida no id. 9326125. A parte demandada apresentou resposta (id. 

9837861), arguindo a litigância de má-fé da parte autora, que os débitos 

se originaram de faturas de energia elétrica em nome da parte autora que 

não foram quitadas, razão pela qual a negativação fora devida. Ainda, 

defende a inexistência dos requisitos para a reparação de danos morais e 

a existência de anotações preexistentes em nome da parte autora. A 

réplica à contestação é vista no id. 9917170. Vieram os autos conclusos. II 

– Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos 

autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Destarte, não 

havendo preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora por equiparação, 

conforme disposto no art. 17 do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da 

parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de 

modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, 

assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das atividades 

desenvolvidas. No ponto, vale o registro de que o desate da questão 

passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato negativo não 

pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No caso 

judicializado, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar que 

não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa última (a 

parte demandada) e que deriva da elementar regra probatória “negativa 

non sunt probanda”. Sob esse quadrante, não haveria como se exigir da 

parte demandante prova de fatos negativos, principalmente quando se 

tratar de hipótese em que a parte nega a existência do fato legitimador da 

situação contra a qual se insurge. No vertente caso, por se tratar de fato 

negativo puro, incumbiria à parte demandada trazer aos autos as provas 

de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito fora devida e a 

existência da dívida em comento, o que não fez. Aliás, muito embora 

defenda a contratação regular com a parte autora, nada trouxe nesse 

sentido. Sequer juntou aos autos o contrato assinado pela parte autora, os 

documentos utilizados para a realização do negócio jurídico ou que 

demonstrassem a relação jurídica entre as partes, bem como a existência 

do débito. Depois, os documentos produzidos unilateralmente e por meio 

eletrônico apresentados na contestação não têm força probante da 

existência/persistência da respectiva relação jurídica. Bem por isso, não 

serve como meio de prova. Sobre a questão, o seguinte julgado: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 

COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. "BR TURBO ANTVÍRUS". 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS FIXADOS NESTA FASE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) 2. Frente à 

relação consumerista estabelecida entre as partes no caso em tela, cabia 

a ré o ônus de comprovar a legalidade da contratação dos serviços 

impugnados pela parte autora, bem como justificar as cobranças 

constantes nas faturas, por força do art. 14, caput, do CDC. Entretanto, 

não se desincumbiu a parte ré de tal ônus, limitando-se a sustentar a 

legalidade da contratação, contudo sem acostar qualquer documento que 

comprovasse suas alegações. 3. Veja-se que a autora contesta a 

contratação do serviço "BR TURBO ANTIVÍRUS", alegando que nunca o 

solicitou, mas não nega a contratação do serviço de internet junto à 

requerida. Logo, as telas de computador reproduzidas às fls. não se 

prestam para provas fato extintivo do seu direito, cujo ônus incumbia à ré, 

pois, além de se tratarem de prova unilateral, dizem respeito apenas ao 

histórico de atendimentos da recorrida com problemas na navegação da 

internet. (...)” (TJRS. Recurso Cível Nº 71003368263, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 29/03/2012) (negrito nosso) Logo, não restou comprovado nos 

autos que a inscrição ora discutida fora devida. No que tange aos danos 

morais, como não se trata de erro formal na negativação, não tem 

aplicação a Súmula 385 do STJ. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

FRAUDE. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES 

ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE APLICA A 

SÚMULA 385/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA54/STJ. A incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça somente é aplicável às hipóteses em que a indenização é pleiteada 

em face do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, que 

deixa de providenciar a notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, antes 

de efetivar a anotação do nome do devedor no cadastro. 2. "Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual" (Súmula 54/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ - AgRg no REsp 1360338/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª 

Turma, julg. 16/05/2013, DJe 24/06/2013) (negrito nosso)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. DEVER DE 

INDENIZAR. Evidenciada a ilicitude do ato praticado pela parte ré, que 

lançou o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, por dívida que 

este não contraiu, causando-lhe lesão à honra e à reputação, 

caracterizado está o dano moral puro, exsurgindo, daí, o dever de 

indenizar. Condenação mantida. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE, 

NO CASO CONCRETO. De acordo com o atual entendimento das Câmaras 

integrantes do 5º Grupo Cível desta Corte, nas hipóteses de protestos e 

indevida inscrição em órgão de restrição ao crédito, por dívida inexistente, 

o fato da parte autora possuir registros preexistentes não afasta o direito 

à reparação por dano moral, refletindo unicamente no arbitramento do 

valor da indenização. Enunciado da Súmula 385 que alcança apenas as 

situações de inobservância da formalidade relativa à notificação prévia da 

inscrição. Sentença reformada. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 

Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência 

pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às 

particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se 

mostra razoável e proporcional. Redução do valor da indenização fixado 

na sentença. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Em se tratando de 

responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora são devidos a 

contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Sentença 

mantida, no ponto. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS - 

Apelação Cível Nº 70058715954, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 29/05/2014) 

(negrito nosso)” No mais, mesmo alegado, a parte demandada não fez 

prova de que haveria outra negativação em nome da parte autora anterior 

àquela discutida nos autos. A propósito dos danos morais, como se vê no 

caso judicializado, restando provada a negativação indevida, como 

ocorrera em relação à parte autora, o evento moralmente danoso é 

presumido, restando imperativo o dever de indenizar. Nessa toada, Rui 

Stoco ensina que: “A causação de dano moral independe de prova, ou 
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melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre, 

sendo dela presumido. Desse modo a responsabilização do ofensor 

origina do só fato da violação do neminem laedere. Significa, em resumo, 

que o dever de reparar é corolário da verificação do evento danoso, 

dispensável, ou mesmo incogitável, a prova do prejuízo” (in 

Responsabilidade Civil, 4ª Edição, Editora RT, São Paulo, 1999, pág. 722). 

Pois bem, no que atine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende 

que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportado pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Sendo assim, reputa-se 

como sendo razoável o montante equivalente a 05 (cinco) salários mínimos 

vigentes nesta data. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual este Juízo DECLARA a 

inexistência do débito em discussão nos presentes autos e CONDENA a 

empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, com incidência de juros 

de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. Ainda, CONDENA-SE 

a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado 

da condenação (art. 85, §2º do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003681-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CONCEICAO NASCIMENTO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais ajuizada por GONÇALINA CONCEIÇÃO FERREIRA 

NASCIMENTO em face de CLARO TV S/A (EMBRATEL TV SAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A), ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento de que seu nome fora incluído nos órgãos de restrição ao 

crédito pela parte demandada, sem que houvesse qualquer relação 

jurídica/comercial entre as partes. Requer seja declarada a inexistência 

dos débitos que ensejaram a restrição de crédito e o recebimento de 

indenização por danos morais. O ato judicial lançado no id. 8339473 

determinou a emenda da inicial, o que fora vista no id. 9103730. A inicial foi 

recebida no id. 9324310. A parte demandada apresentou resposta (id. 

9952893), arguindo, preliminarmente, a impossibilidade de deferimento da 

justiça gratuita à parte autora. No mais, defende a regularidade do débito 

em questão e que agiu em exercício regular de direito e que o autor se 

trata de devedor contumaz, razão pela qual não seria devida a 

indenização pretendida. Designada audiência, não houve conciliação (id. 

10449028) A réplica à contestação é vista no id. 10508803. Vieram os 

autos conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo 

estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Destarte, não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora por equiparação, 

conforme disposto no art. 17 do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da 

parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de 

modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, 

assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das atividades 

desenvolvidas. No ponto, vale o registro de que o desate da questão 

passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato negativo não 

pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No caso 

judicializado, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar que 

não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa última (a 

parte demandada) e que deriva da elementar regra probatória “negativa 

non sunt probanda”. Sob esse quadrante, não haveria como se exigir da 

parte demandante prova de fatos negativos, principalmente quando se 

tratar de hipótese em que a parte nega a existência do fato legitimador da 

situação contra a qual se insurge. No vertente caso, por se tratar de fato 

negativo puro, incumbiria à parte demandada trazer aos autos as provas 

de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito fora devida e a 

existência da dívida em comento, o que não fez. Aliás, muito embora 

defenda a contratação regular com a parte autora, nada trouxe nesse 

sentido. Sequer juntou aos autos o contrato assinado pela parte autora, os 

documentos utilizados para a realização do negócio jurídico ou que 

demonstrassem a relação jurídica entre as partes, bem como a existência 

do débito. Depois, os documentos produzidos unilateralmente e por meio 

eletrônico apresentados na contestação não têm força probante da 

existência/persistência da respectiva relação jurídica. Bem por isso, não 

serve como meio de prova. Sobre a questão, o seguinte julgado: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 

COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. "BR TURBO ANTVÍRUS". 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS FIXADOS NESTA FASE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) 2. Frente à 

relação consumerista estabelecida entre as partes no caso em tela, cabia 

a ré o ônus de comprovar a legalidade da contratação dos serviços 

impugnados pela parte autora, bem como justificar as cobranças 

constantes nas faturas, por força do art. 14, caput, do CDC. Entretanto, 

não se desincumbiu a parte ré de tal ônus, limitando-se a sustentar a 

legalidade da contratação, contudo sem acostar qualquer documento que 

comprovasse suas alegações. 3. Veja-se que a autora contesta a 

contratação do serviço "BR TURBO ANTIVÍRUS", alegando que nunca o 

solicitou, mas não nega a contratação do serviço de internet junto à 

requerida. Logo, as telas de computador reproduzidas às fls. não se 

prestam para provas fato extintivo do seu direito, cujo ônus incumbia à ré, 

pois, além de se tratarem de prova unilateral, dizem respeito apenas ao 

histórico de atendimentos da recorrida com problemas na navegação da 

internet. (...)” (TJRS. Recurso Cível Nº 71003368263, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 29/03/2012) (negrito nosso) Logo, não restou comprovado nos 

autos que a inscrição ora discutida fora devida. No que tange aos danos 

morais, como não se trata de erro formal na negativação, não tem 

aplicação a Súmula 385 do STJ. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

FRAUDE. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES 

ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE APLICA A 

SÚMULA 385/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA54/STJ. A incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça somente é aplicável às hipóteses em que a indenização é pleiteada 

em face do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, que 

deixa de providenciar a notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, antes 

de efetivar a anotação do nome do devedor no cadastro. 2. "Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual" (Súmula 54/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ - AgRg no REsp 1360338/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª 

Turma, julg. 16/05/2013, DJe 24/06/2013) (negrito nosso)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. DEVER DE 

INDENIZAR. Evidenciada a ilicitude do ato praticado pela parte ré, que 

lançou o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, por dívida que 

este não contraiu, causando-lhe lesão à honra e à reputação, 

caracterizado está o dano moral puro, exsurgindo, daí, o dever de 

indenizar. Condenação mantida. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE, 

NO CASO CONCRETO. De acordo com o atual entendimento das Câmaras 

integrantes do 5º Grupo Cível desta Corte, nas hipóteses de protestos e 
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indevida inscrição em órgão de restrição ao crédito, por dívida inexistente, 

o fato da parte autora possuir registros preexistentes não afasta o direito 

à reparação por dano moral, refletindo unicamente no arbitramento do 

valor da indenização. Enunciado da Súmula 385 que alcança apenas as 

situações de inobservância da formalidade relativa à notificação prévia da 

inscrição. Sentença reformada. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 

Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência 

pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às 

particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se 

mostra razoável e proporcional. Redução do valor da indenização fixado 

na sentença. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Em se tratando de 

responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora são devidos a 

contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Sentença 

mantida, no ponto. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS - 

Apelação Cível Nº 70058715954, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 29/05/2014) 

(negrito nosso)” No mais, a parte autora informou que a outra negativação 

indicada no extrato refere-se também a restrição indevida, impugnada 

judicialmente por meio dos Autos n. 1003680-82.2017.8.11.0006, o que 

não fora impugnado pela parte demandada. A propósito dos danos morais, 

como se vê no caso judicializado, restando provada a negativação 

indevida, como ocorrera em relação à parte autora, o evento moralmente 

danoso é presumido, restando imperativo o dever de indenizar. Nessa 

toada, Rui Stoco ensina que: “A causação de dano moral independe de 

prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização 

desta decorre, sendo dela presumido. Desse modo a responsabilização do 

ofensor origina do só fato da violação do neminem laedere. Significa, em 

resumo, que o dever de reparar é corolário da verificação do evento 

danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova do prejuízo” (in 

Responsabilidade Civil, 4ª Edição, Editora RT, São Paulo, 1999, pág. 722). 

Pois bem, no que atine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende 

que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportado pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Sendo assim, reputa-se 

como sendo razoável o montante equivalente a 05 (cinco) salários mínimos 

vigentes nesta data. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual este Juízo DECLARA a 

inexistência do débito em discussão nos presentes autos e CONDENA a 

empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, com incidência de juros 

de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. Ainda, CONDENA-SE 

a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado 

da condenação (art. 85, §2º do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003081-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CEBALHO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de embargos do devedor ajuizados por 

ADEMIR CEBALHO DE PAULA em face de BANCO DO BRASIL S.A, ambos 

qualificados nos autos. Alega a parte embargante, preliminarmente, a 

nulidade do título, diante da sua incapacidade para assinar a cédula de 

crédito como fiador. Afirma que, na época da assinatura, realizava 

tratamento psicológico e tomava medicações fortes, que retiraram a sua 

capacidade para a prática dos atos da vida civil. No mais, requer a revisão 

contratual, com a aplicação do CDC, com a fixação dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano, o afastamento da comissão de 

permanência e a aplicação do índice de correção monetária pelo índice 

mais benéfico. Com a inicial, juntou documentos. A inicial foi recebida (id. 

9934516). A parte embargada apresentou a impugnação de id. 10688202. 

Vieram os autos conclusos. II- Fundamentação Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Inicialmente, na 

preliminar de nulidade do título executivo, a parte embargante defende que, 

na época da assinatura do contrato, não possuía capacidade para os atos 

da vida civil, uma vez que apresentava transtornos psicológicos e saúde 

mental debilitada. No ponto, em que pese as alegações da parte 

embargante, não se extrai dos autos a ocorrência da efetiva incapacidade 

do embargante, nos termos do artigo 171 do Código Civil. Isso porque, 

muito embora em tratamento médico contra a depressão, não há prova de 

que o embargante estivesse, no momento da assinatura do contrato, sob 

essa condição de incapacidade, situação esta que demandaria a 

propositura de ação de interdição, o que não se vê. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. 

INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE QUE 

ASSINOU O DOCUMENTO ENQUANTO ACOMETIDO DE DOENÇA 

(DEPRESSÃO) QUE LHE IMPOSSIBILITAVA EXERCER ATOS DA VIDA 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ANEXADAS QUE SOMENTE 

DEMONSTRAM QUE O AUTOR ESTARIA DOENTE. PROVAS QUE NÃO 

ASSEVERAM QUE TAL DOENÇA LHE IMPOSSIBILITAVA DE EXERCER 

ATOS CIVIS ANTE A SUA INCAPACIDADE RELATIVA (ART. 4º DO CC). 

ADEMAIS, INEXISTEM PROVAS DE QUE O AUTOR ESTIVERA ACOMETIDO 

DA RESPECTIVA DOENÇA NA DATA DE ASSINATURA DA NOTA 

PROMISSÓRIA (OUTUBRO DE 2009). TESE DE POSSIBILIDADE DE 

APRECIAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ANÁLISE DESNECESSÁRIA. JUÍZO 

INSTRUTOR QUE POSSIBILITOU TAL EXAME EM AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA 

DE EVENTO 46. PROVAS PRODUZIDAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 9.099/95. EMBARGANTE 

QUE NÃO COMPROVOU FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 

373 DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. Recurso 

conhecido e desprovido, decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos 

deste voto. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0030258-53.2011.8.16.0012 - 

Curitiba - Rel.: Leo Henrique Furtado Araújo - J. 05.08.2016)” “EMENTA: 

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIRMA INDIVIDUAL - 

EMPRESTIMOS - INCAPACIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA - 

IMPROCEDÊNCIA - Verificando-se dos elementos dos autos a inexistência 

de prova de que o apelante tenha sido acometido por incapacidade, ainda 

que relativa, para os atos da vida civil, ainda que tenha incidido em 

depressão, inacolhíveis se fazem os argumentos postos nos presentes 

embargos à execução, que visam descaracterizar a validade dos 

contratos de empréstimos firmados, destinados à Firma Individual de 

Construção a ele pertencente. - Apelo não provido. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0518.10.023275-1/002, Relator(a): Des.(a) Nilo Lacerda , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2013, publicação da súmula em 

18/02/2013)” Ademais, afora os atestados médicos e receituário visto nos 

autos, não se depara com qualquer situação que evidenciasse a 

incapacidade para os atos da vida civil da parte embargante. Dessa forma, 

INDEFERE-SE a preliminar em questão. Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. No mérito, sem 

delongas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que 

é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras. É, com 

efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” 

(nosso grifo). Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista 

no caso em apreço. Verifica-se, por outro lado, que os pedidos da petição 

inicial, basicamente, se resumem à pretensão de declaração de nulidade 
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das cláusulas contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações 

iníquas. Todavia, a parte autora alega vagamente a existência de juros 

abusivos/extorsivos, o que caracterizaria desequilíbrio nos contratos 

pactuados, a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência e a 

necessidade de aplicação de índice de correção monetária mais benéfico, 

requerendo a sua revisão. Contudo, vale esclarecer que o Juízo está 

adstrito ao que fora alegado na petição inicial, conforme a Súmula 381 do 

Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 

Aliás, é certo que incumbia à parte demandante apresentar, com dados 

concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte demandada, 

inclusive, elencando de forma clara e objetiva os encargos considerados 

exorbitantes, as cobranças de taxas e tarifas rotuladas de indevidas, com 

a devida fundamentação, o que não fez. Tanto as alegações são 

genéricas que, muito embora indicadas as taxas de juros cobradas, não 

fora apresentada a taxa média do Banco Central, tampouco indicado a 

cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência, 

bem como não fora explicitado qual o índice de correção monetária 

adotado e o porquê ele seria ilegal. Com efeito, ao magistrado, que não 

exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações 

genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir 

explicitado de forma contundente nos autos. Nesse sentido: “Alegações 

genéricas de excesso de cobrança não têm o condão de elidir ou reduzir 

o montante devido, permanecendo a dívida, em relação ao contrato de 

prestação de serviços, hígida em sua integralidade (Apelação Cível n. 

70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008)” No ponto, a verdade é 

que, não obstante o autor buscar a revisão contratual, não apresentou 

pedido concreto acerca de como seria essa repactuação. Vale dizer que 

não basta a apresentação de conceitos genéricos de que esse ou aquele 

encargo seria abusivo, mas a demonstração efetiva de que aquela 

fundamentação se amolda ao caso concreto e que, na avença, de fato, 

houve a cobrança de encargos abusivos. Afinal, a alegação de que houve 

encargos abusivos pressupõe uma análise da parte autora de que eles 

realmente incidiram no caso concreto. Não custa ressaltar que a inversão 

do ônus da prova não retira da parte autora o ônus de indicar 

precisamente na exordial os encargos que seriam abusivos. III – 

Dispositivo Forte nos fundamentos acima, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada pelo embargante com esteio nos 

artigos 487, inciso I e 920, III do Código de Processo Civil. Em sintonia com 

o princípio da causalidade, CONDENA-SE o embargante ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico 

atualizado do processo executório, conforme o art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil, contudo, condenação essa suspensa, uma vez que a 

parte embargante é beneficiária da justiça gratuita. Desta feita, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. TRASLADE-SE cópia desta sentença 

ao processo de execução em apenso n. 1003838-74.2016.811.0006. Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004381-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais ajuizada por EVANILDO SILVA SANTOS em face 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento de que seu nome fora incluído 

nos órgãos de restrição ao crédito pela parte demandada, sem que 

houvesse qualquer relação jurídica/comercial entre as partes. Requer seja 

declarada a inexistência dos débitos que ensejaram a restrição de crédito 

e o recebimento de indenização por danos morais. O ato judicial lançado 

no id. 9098979 determinou a emenda da inicial, o que fora vista no id. 

9205050. A inicial foi recebida no id. 9326274. Realizada audiência, a 

conciliação restou inexitosa (id. 10447868). A parte demandada 

apresentou resposta (id. 10503976), arguindo a litigância de má-fé da 

parte autora, que os débitos se originaram de faturas de energia elétrica 

em nome da parte autora que não foram quitadas, razão pela qual a 

negativação fora devida. Ainda, defende a inexistência dos requisitos 

para a reparação de danos morais e a existência de anotações 

preexistentes em nome da parte autora. A réplica à contestação é vista no 

id. 10512981. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Processo 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste Juízo estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Destarte, não havendo preliminares e questões 

prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do 

art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois bem. A parte autora é 

consumidora por equiparação, conforme disposto no art. 17 do CDC. Bem 

por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos 

artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à 

demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do 

risco-proveito das atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de 

que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a 

prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua 

inexistência. No caso judicializado, significa dizer que a parte autora 

nunca poderia provar que não contratou com a parte demandada, 

incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que deriva da 

elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob esse 

quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova de 

fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, por se tratar de fato negativo puro, incumbiria à 

parte demandada trazer aos autos as provas de que a inscrição nos 

órgãos de restrição ao crédito fora devida e a existência da dívida em 

comento, o que não fez. Aliás, muito embora defenda a contratação 

regular com a parte autora, nada trouxe nesse sentido. Sequer juntou aos 

autos o contrato assinado pela parte autora, os documentos utilizados 

para a realização do negócio jurídico ou que demonstrassem a relação 

jurídica entre as partes, bem como a existência do débito. Depois, os 

documentos produzidos unilateralmente e por meio eletrônico 

apresentados na contestação não têm força probante da 

existência/persistência da respectiva relação jurídica. Bem por isso, não 

serve como meio de prova. Sobre a questão, o seguinte julgado: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 

COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. "BR TURBO ANTVÍRUS". 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS FIXADOS NESTA FASE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) 2. Frente à 

relação consumerista estabelecida entre as partes no caso em tela, cabia 

a ré o ônus de comprovar a legalidade da contratação dos serviços 

impugnados pela parte autora, bem como justificar as cobranças 

constantes nas faturas, por força do art. 14, caput, do CDC. Entretanto, 

não se desincumbiu a parte ré de tal ônus, limitando-se a sustentar a 

legalidade da contratação, contudo sem acostar qualquer documento que 

comprovasse suas alegações. 3. Veja-se que a autora contesta a 

contratação do serviço "BR TURBO ANTIVÍRUS", alegando que nunca o 

solicitou, mas não nega a contratação do serviço de internet junto à 

requerida. Logo, as telas de computador reproduzidas às fls. não se 

prestam para provas fato extintivo do seu direito, cujo ônus incumbia à ré, 

pois, além de se tratarem de prova unilateral, dizem respeito apenas ao 

histórico de atendimentos da recorrida com problemas na navegação da 

internet. (...)” (TJRS. Recurso Cível Nº 71003368263, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 29/03/2012) (negrito nosso) Logo, não restou comprovado nos 

autos que a inscrição ora discutida fora devida. No que tange aos danos 

morais, como não se trata de erro formal na negativação, não tem 

aplicação a Súmula 385 do STJ. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. 
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INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

FRAUDE. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES 

ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE APLICA A 

SÚMULA 385/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA54/STJ. A incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça somente é aplicável às hipóteses em que a indenização é pleiteada 

em face do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, que 

deixa de providenciar a notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, antes 

de efetivar a anotação do nome do devedor no cadastro. 2. "Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual" (Súmula 54/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ - AgRg no REsp 1360338/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª 

Turma, julg. 16/05/2013, DJe 24/06/2013) (negrito nosso)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. DEVER DE 

INDENIZAR. Evidenciada a ilicitude do ato praticado pela parte ré, que 

lançou o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, por dívida que 

este não contraiu, causando-lhe lesão à honra e à reputação, 

caracterizado está o dano moral puro, exsurgindo, daí, o dever de 

indenizar. Condenação mantida. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE, 

NO CASO CONCRETO. De acordo com o atual entendimento das Câmaras 

integrantes do 5º Grupo Cível desta Corte, nas hipóteses de protestos e 

indevida inscrição em órgão de restrição ao crédito, por dívida inexistente, 

o fato da parte autora possuir registros preexistentes não afasta o direito 

à reparação por dano moral, refletindo unicamente no arbitramento do 

valor da indenização. Enunciado da Súmula 385 que alcança apenas as 

situações de inobservância da formalidade relativa à notificação prévia da 

inscrição. Sentença reformada. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 

Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência 

pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às 

particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se 

mostra razoável e proporcional. Redução do valor da indenização fixado 

na sentença. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Em se tratando de 

responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora são devidos a 

contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Sentença 

mantida, no ponto. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS - 

Apelação Cível Nº 70058715954, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 29/05/2014) 

(negrito nosso)” No mais, mesmo alegado, a parte demandada não fez 

prova de que haveria outra negativação em nome da parte autora anterior 

àquela discutida nos autos. A propósito dos danos morais, como se vê no 

caso judicializado, restando provada a negativação indevida, como 

ocorrera em relação à parte autora, o evento moralmente danoso é 

presumido, restando imperativo o dever de indenizar. Nessa toada, Rui 

Stoco ensina que: “A causação de dano moral independe de prova, ou 

melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre, 

sendo dela presumido. Desse modo a responsabilização do ofensor 

origina do só fato da violação do neminem laedere. Significa, em resumo, 

que o dever de reparar é corolário da verificação do evento danoso, 

dispensável, ou mesmo incogitável, a prova do prejuízo” (in 

Responsabilidade Civil, 4ª Edição, Editora RT, São Paulo, 1999, pág. 722). 

Pois bem, no que atine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende 

que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportado pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Sendo assim, reputa-se 

como sendo razoável o montante equivalente a 05 (cinco) salários mínimos 

vigentes nesta data. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual este Juízo DECLARA a 

inexistência do débito em discussão nos presentes autos e CONDENA a 

empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, com incidência de juros 

de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. Ainda, CONDENA-SE 

a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado 

da condenação (art. 85, §2º do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001419-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO GOMES DE SOUZA (AUTOR)

RITA JULIETA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

RITA JULIETA DE CAMPOS E OUTROS em face de EMPREENDIMENTOS 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA., todos qualificados nos autos. Com a 

exordial vieram os documentos. Realizados alguns atos processuais, 

adveio manifestação da parte requerente requerendo a desistência da 

demanda (id. 12414260). Tendo em vista que a desistência é ato 

potestativo da parte autora, e que o réu não se opôs ao pedido, à medida 

que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Forte em tais razões e em vista do princípio da 

disponibilidade, este Juízo HOMOLOGA por sentença, para que surtam os 

efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e, por conseguinte, extingue-se o processo sem a análise do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000068-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANDIM NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON SEGUROS S.A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1000068-39.2017.8.11.0006, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

SEGURO]. AUTOR: JOSE SANDIM NETO RÉU: KIRTON SEGUROS S.A, 

BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA I - Relatório Trata-se de ação 

cobrança de seguro c/c danos morais proposta por JOSÉ SANDIM NETO 

em face de HSBC SEGUROS BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A, 

ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora, em síntese, que, em 

09/07/2012, contratou seguro denominado Vida Premium, com vigência de 

09/07/2012 a 09/07/2017, tendo como garantia um capital segurado por 

morte, invalidez permanente (total ou parcial), morte acidental e doenças 

graves, essa última no valor de R$ 66.620,05. Afirma que nas cláusulas 

gerais do contrato encontram-se previstas as doenças entendidas como 

graves, incluindo aí “cirurgia da artéria aorta – Cirurgia da aorta torácica 

ou abdominal para tratamento de doença vascular com risco de morte. 

Inclui tratamento da coartação, enxertos cirúrgicos para aneurismas da 

aorta ou dissecção aórtica”. O autor alega que, em 27/04/2016, foi 

submetido à cirurgia de “aneurisma de aorta + troca valvar aórtica”, uma 

vez que teria sido detectado um “aneurisma fusiforme da aorta torácica e 

aorta ascendente, com dilação de raiz de aorta”. Em razão de ter sido 

submetido à aludida cirurgia, sustenta ser devido o recebimento da quantia 

de R$ 66.620,05, prevista na apólice. Ademais, diante da negativa da parte 
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demandada, requer o recebimento de indenização por danos morais. Com 

a inicial, juntou documentos. A inicial foi recebida no id. 4569571. A parte 

autora pugnou pela juntada do segundo indeferimento administrativo 

enviado pela parte demandada (id. 4698483 e id. 4699994). A parte 

demandada apresentou resposta no id. 5521165, arguindo, inicialmente, a 

necessidade de retificação do polo passivo, para constar KIRTON 

SEGUROS S/A, em substituição à HSBC SEGUROS BRASIL S/A. No mérito, 

defende a necessidade de observância aos ditames do contrato de 

seguro, que prevê indenização no valor de R$ 50.000,00, em caso de 

doenças graves. No mais, afirma que o autor não se enquadra aos 

requisitos para o recebimento do valor, uma vez que não teria restado 

caracterizada a garantia de doenças graves. Isso porque o fato de ter 

submetido à cirurgia não implicaria em maiores restrições para sua rotina 

laborativa e que haveria potencial de cura, não se tratando de 

comprometimento irreversível. Por fim, defende que agiu em estrito 

cumprimento contratual, de modo que não seriam cabíveis os danos 

morais pretendidos. Realizada audiência, não houve conciliação (id. 

5557439). A réplica à contestação é vista no id. 7234322. Depois, a parte 

autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 10652553). O 

processo veio concluso. II – Fundamentação De início, PROMOVA-SE a 

retificação do polo passivo, para que passe a constar, em substituição, 

Kirton Seguros S/A no polo passivo da demanda, como requerido na 

resposta. Não havendo outras preliminares e outras questões prejudiciais 

a serem decididas no processo, mostra-se cabível o julgamento 

antecipado do feito, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, expondo-se as 

razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição 

Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil, 

não havendo, salvo melhor juízo, necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos acostados aos autos se mostram suficientes para 

o deslinde do feito. Sem delongas, pretende a seguradora ré 

desincumbir-se da obrigação de pagamento da indenização securitária 

decorrente do contrato de seguro de vida celebrado pela parte autora, 

argumentando, para tanto, que o segurado não preencheria os requisitos 

que caracterizariam doença grave, capaz de se enquadrar na previsão 

contratual. No caso, a contratação do seguro entre as partes restou 

devidamente comprovada, por meio dos documentos de id. 4540365 e id. 

4529508, nos termos do que dispõe o artigo 758 do Código Civil: “Art. 758. 

O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do 

seguro, e na falta deles, por documento comprovatório do pagamento do 

respectivo prêmio”. Quanto à alegação de ausência do dever de indenizar 

em razão de doença preexistente, as razões da parte demandada não 

prosperam. Isso porque a apólice contratada prevê a cobertura para o 

evento “doenças graves”, no valor de R$ 66.620,05 (id. 4540365). Depois, 

nas cláusulas gerais de id. 4529635 (item 6.6), verifica-se, no que toca à 

cobertura das doenças graves, que “garante o pagamento do capital 

segurado contratado e definido na apólice de seguro, em caso de 

diagnóstico comprovado das doenças cobertas por esta cláusula, 

diagnosticada durante a vigência do seguro e somente se, o segurado 

sobreviver 30 (trinta) dias após a ocorrência do primeiro evento coberto”. 

Veja-se que a cláusula acima prevê que a garantia do seguro em caso de 

diagnóstico de uma das doenças cobertas. Ou seja, muito embora a parte 

demandada defenda que a doença não acarretou comprometimento das 

funções da parte autora, a verdade é que bastaria o diagnóstico das 

doenças cobertas e que o segurado sobrevivesse 30 dias após o evento 

para que fizesse jus ao recebimento da quantia prevista no contrato. 

Acerca das doenças cobertas pela cláusula em questão, os termos gerais 

elencam, dentre outras, a “cirurgia da artéria aorta – cirurgia da aorta 

torácia ou abdominal para tratamento de doença vascular com risco de 

morte. Inclui tratamento da coartação, enxertos cirúrgicos para 

aneurismas da aorta ou dissecção aórtica.” (item 6.6.1, “g”). Passo 

seguinte, o atestado médico de id. 4527386 informou que o autor fora 

submetido a cirurgia de aneurisma de aorta + troca valvar aórtica. Depois, 

o documento médico de id. 4527426 indicou que o autor fora diagnosticado 

com aneurisma de aorta + válvula aórtica bicúspide, bem como submetido 

à operação de interposição de Dacron (Terumo) nº 30mm em aorta 

ascendente + troca valvar aórtica: (bioprótese PB nº 25 supra anular). Em 

suma, mesmo sendo utilizadas expressões médicas distintas, verifica-se 

que o diagnóstico da doença que acometeu o autor, bem como o 

procedimento médico realizado encontram-se incluídos no seguro 

contratado, afinal, o seguro previa cirurgia da artéria aorta e coartação, o 

que fora realizado pelo demandante. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - 

COBERTURA SECURITÁRIA DE DOENÇAS GRAVES - SEGURADO 

PORTADOR DE MAL QUE SE ENQUADRA NA COBERTURA DE PARALISIA 

TOTAL E IRREVERSÍVEL - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO 

CONSUMIDOR - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Revelando-se inequivocamente comprovada a contratação de seguro com 

a cobertura de doença grave, e que o segurado está acometido de mal 

que, em juízo de cognição sumária, se enquadra na cobertura referente à 

"Paralisia Total e Irreversível", resulta demonstrada, à primeira vista, a 

verossimilhança das alegações, de que faz jus a cobertura securitária 

pretendida. Em juízo de cognição sumária, denota-se que a divisão das 

doenças graves em "básica" e "estendida", além de não permitir a imediata 

e fácil intelecção ao usuário, ou seja, a pronta compreensão do alcance 

de cada uma delas e a distinção das garantias, restringe direitos e 

obrigações fundamentais à natureza do contrato, notadamente à 

cobertura de "doenças graves". Neste momento processual, militam a 

favor do agravado as disposições contidas no artigo 47 e 51, § 1º, II, do 

Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que as cláusulas 

contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor, sendo írritas aquelas que restringem direitos e obrigações 

fundamentais à natureza do contrato. 2 - O fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação reside na gravidade e quadro de 

terminalidade da doença, que não possui perspectiva de cura ou 

remissão, donde, por óbvio que permitir que espere, sem recursos, pela 

solução definitiva do presente recurso, poderá inviabilizar por completo os 

procedimentos necessários para a manutenção de sua vida. (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 670463-0 - Maringá - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - J. 

24.06.2010)” Ademais, como já acenado, bastava o diagnóstico e a 

sobrevivência posterior ao tratamento para que fizesse jus à quantia 

descrita na apólice. Vale dizer que nas condições gerais juntadas pela 

parte demandada, na contestação (id. 5521223), não consta a previsão da 

patologia que acometeu o autor. Todavia, não poderá ser utilizada para 

afastar a pretensão da parte autora, uma vez que sequer aponta a que 

contrato de seguro se refere, ou seja, não há como identificar se as 

aludidas condições gerais referem-se ao contrato pactuado com a parte 

autora. Do mesmo modo, deixou a ré de comprovar que as condições 

gerais indicadas pela parte autora, na exordial, não seriam da apólice 

contratada. Nesse passo, uma vez comprovado que o autor fora 

diagnosticado com doença que garantiria a cobertura contratada, faz jus 

ao recebimento da quantia prevista na apólice do seguro. No que toca ao 

dano moral, é claro que mero descumprimento contratual, por si só, não 

gera tal espécie de indenização, porém, considerando que essa 

inadimplência envolve contrato de seguro para o evento “doença grave”, 

tal entendimento não tem aplicação imediata. Isso porque, em casos tais, o 

dano moral mostra-se ínsito na medida em que o beneficiário fora privado 

da ajuda financeira em momento salutar da sua vida, após acometimento 

por doença grave. Sobre o tema, já se decidiu que: “EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPRA 

DE MOTOCICLETA. SEGURO TOTAL OPCIONAL CONTRATADO NAS 

DEPENDÊNCIAS DA RÉ. CONTRATAÇÃO DIVERSA PELO FUNCIONÁRIO 

DA EMPRESA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. I - Responde integralmente pela 

cobertura securitária a empresa que ao vender motocicleta oferece 

seguro total ao seu cliente, mas, por razões desconhecidas, contrata com 

a seguradora cobertura diversa daquela aceita pelo consumidor. II - Em 

princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral indenizável, 

a menos que se evidencie a sua repercussão negativa no patrimônio 

imaterial do consumidor. Assim, se a recusa se revela injusta, de sorte a 

causar repercussão negativa no universo psíquico do ofendido, 

trazendo-lhe frustrações e padecimentos, induvidoso o dever 

indenizatório, ante a presença dos elementos essenciais à etiologia da 

responsabilidade civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0220.11.001227-9/001, 

Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

28/11/2013, publicação da súmula em 06/12/2013) (negritei)” “APELAÇÃO 

- INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO HABITACIONAL - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL 

POR DOENÇA COMPROVADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

DEMONSTRADO - SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA REMESSA DA 

RESPOSTA AO SEGURADO - PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA - 

ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - ÔNUS DA PROVA - PARTE RÉ - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO 
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SECURITÁRIA - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DANO MORAL 

CONFIGURADO. - O prazo prescricional ânuo, previsto no art. 206, §1º, II, 

"b", do CCB/2002, no caso de seguro por invalidez, inicia-se na data em 

que o segurado obteve ciência inequívoca de seu estado incapacitante, 

suspendendo-se pelo requerimento administrativo à seguradora e voltando 

a fluir após tomar ciência da recusa daquela. - O contrato de seguro é 

aquele pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, 

obriga-se a pagar ao segurado o valor ajustado, se ocorrer o risco a que 

está exposto. - Considerando que restou provado o pagamento dos 

prêmios e que a ré deixou de demonstrar que o segurado possuía doença 

preexistente, viável o reconhecimento da vigência do seguro e, por 

conseqüência, do pagamento da indenização respectiva. - Tendo a 

seguradora se obrigado, perante a beneficiária, a pagar-lhe o prêmio do 

seguro e, não havendo o cumprimento da obrigação ela deve, também, ser 

responsabilizada pelo pagamento de indenização pelo dano moral causado 

por sua omissão. - O valor da indenização deve ser fixado com prudência, 

segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, 

servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta 

ilícita. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.06.151156-7/002, Relator(a): Des.(a) 

Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

14/11/2013, publicação da súmula em 26/11/2013) (negritei)” O 

ordenamento jurídico deve aguardar alguma lógica entre si. Não seria 

concebível a fixação de dano moral pela restrição indevida de crédito e 

não quando alguém é privado do seguro previsto para um momento tão 

delicado da sua vida. Não seria lógico que, para a restrição de crédito, 

haveria dano moral e, para a restrição de ajuda financeira quando de 

acometimento por doença grave, não. Aqui, seguramente, as aflições são 

muito maiores. Ademais, sequer há falar que a seguradora fora amparada 

por cláusula contratual, haja vista que a própria apólice contratada 

garantia a indenização pretendida. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido constante da inicial para CONDENAR 

a seguradora demandada ao pagamento da importância de R$ 66.620,05, 

referente ao evento “doença grave” previsto na apólice (id. 4540365), 

devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro. Ainda, 

CONDENA-SE a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 9.540,00, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento da 

sentença. CONDENA-SE, por fim, a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas do processo e de honorários advocatícios ao 

procurador do requerente correspondente a 10% sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo com 

as baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de 

março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001022-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREYA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SELENA CAROLINA OLIVEIRA BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001022-51.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: SELENA CAROLINA OLIVEIRA BIANCHINI, ANDREYA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Materialize-se o requerimento e remeta ao Juízo Diretor do foro. Após, 

arquive-se o presente. Cáceres/MT., 26 de Março de 2018 RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito em subst. Legal.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006482-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMY JIMENEZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO MANIFESTAR NO PRAZO 

ESTIPULADO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, para ciência acerca do despacho retro exarado (ID 

12235675), bem como, com o fito de que, no prazo de 5 dias, manifeste no 

feito, esclarecendo os termos do acordado em audiência anterior, visando 

possibilitar a homologação da transação. Cáceres/MT, 26 de março de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001287-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001287-53.2018.8.11.0006 

AUTOR: RONALDO MARTIN FRAGA RÉU: AYMORE Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ajuizada por 

RONALDO MARTINS FRAGA em face de AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Inicialmente verifica-se a 

necessidade de emenda da inicial. Senão, vejamos: No tocante ao valor da 

causa estabelece o Código de Processo Civil o quanto segue: Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na 

ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, 

dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a 

data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, 

a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - 

na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas 

pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o 

valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - 

na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são 

alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido 

subsidiário, o valor do pedido principal. À luz do que dispõe o art. 292, II, 

quando a ação tem por objeto a revisão de contrato (como é o caso desta 

demanda) deverá o autor averbar como valor da causa a importância 

correspondente ao valor do contrato ou a sua parte controvertida. Assim 

sendo, não se verifica – ao menos em cognição sumária – qualquer razão 

para que o valor da causa seja aquele apontado pelo autor, qual seja 

R$37.144,96 (trinta e sete mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e 

seis centavos). Com efeito deverá o autor atenta-se ao valor do contrato 

ou quanto ao valor que pretende controverter para fins de averbar o 

correto valor à causa. Não obstante, outro ponto merece destaque! É que 

o autor – em que pese a causa de pedir – não comprovou no processo a 

sua condição de hipossuficiente para fins da lei 1.060/50 e 98 e ss. do 

Código de Processo Civil. Reverbero no sentido de que, em que pese a 

sua causa de pedir externar o inadimplemento de parcelas de 

financiamento de veículo tal circunstância, por si só, não nos traz a 

absoluta segurança de que o autor não possua condições para suportar 

os encargos do processo. Ora, veja que autor é Advogado que atua em 

causa própria e que milita na Comarca já há alguns anos. Nesse aspecto, 

é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 
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conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, 

embora o Código de processo Civil disponha sobre a concessão da justiça 

gratuita àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar com as 

custas e despesas processuais (art. 98, caput), a comprovação de 

hipossufiência não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza 

mera presunção relativa, que necessita de outros elementos capazes de 

comprovar a incapacidade financeira, mormente porque a Constituição 

Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, 

CF). Aliás, veja que sequer a declaração de hipossuficiência econômica 

foi anexada à inicial! Com efeito, nos termos do art. 321 e 99, §2°, ambos 

do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para 

que o autor promova o seguinte complemento em sua inicial: a) a 

readequação do valor da causa à luz do que dispõe o art. 292, II do Código 

de Processo Civil; b) deverá em 15 (quinze) dias apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício de justiça gratuita, documentos que comprovem 

sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência ou, no mesmo prazo, deverá 

recolher as custas judiciais e despesas processuais Após o decurso do 

prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de 

março de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001247-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001247-71.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: VICENTE DE ARRUDA E SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Considerando o informe de rendimentos do 

autor (12307602 - Pág. 1), bem como a própria causa de pedir em que 

expressa ter o mesmo aplicado significativos valores em negócio cujo 

objeto era incerto, verifico indicativos de que o autor não se enquadra ao 

conceito de pessoa hipossuficiente sob o prisma econômico. Sendo 

assim, atento ao que dispõe o art. 99, §2° do Código de Processo Civil, 

intimo o autor para que no prazo de 15 dias justifique seu pedido de 

gratuidade de modo a expor que atualmente encontra-se com sua renda 

comprometida implicando então na impossibilidade de suportar com os 

encargos do processo, ou para que no mesmo prazo recolha as custas 

iniciais do processo. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 

20 de Março de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. 

Legal

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001241-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BONFIN BASTOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001241-64.2018.8.11.0006 

AUTOR: AILTON BONFIN BASTOS FILHO RÉU: LP SAO PAULO 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos, etc. Cuida-se de ação de usucapião 

extraordinário proposto por AILTON BONFIM BASTOS FILHO em face de 

LÉCIO PNEUS LTDA. Primeiramente, deverá o autor emendar a inicial 

regularizando sua representação processual, notadamente anexando 

procuração outorgada ao seu advogado. Outrora, dentre os pedidos 

trazidos à baila, o autor requer a gratuidade da justiça, alegando 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais. No entanto, 

afirma que é agricultor, de modo que paira a dúvida quanto a sua condição 

de hipossuficiente, eis que aparentemente possui renda, sendo capaz de 

arcar com o pagamento das custas. Não obstante, não trouxe qualquer 

documento que pudesse demostrar a sua incapacidade financeira, sequer 

a declaração de hipossuficiente. Nesse aspecto, é preciso lembrar que 

“[...] a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único 

entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em 

favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem 

obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e 

circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte 

invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao 

magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 

pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação 

extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de 

processo Civil disponha sobre a concessão da justiça gratuita àqueles 

que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas e 

despesas processuais (art. 98, caput), a comprovação de hipossufiência 

não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção 

relativa, que necessita de outros elementos capazes de comprovar a 

incapacidade financeira, mormente porque a Constituição Federal dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, 

diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, convém facultar ao autor o 

direito de provar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo, e, para tanto, deverá em 15 (quinze) dias apresentar, sob pena 

de indeferimento do benefício, documentos que comprove sua renda 

mensal e/ou sua hipossuficiência ou, no mesmo prazo, deverá recolher as 

custas judiciais e despesas processuais Após o decurso do prazo, 

novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de março de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001239-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO ALFREDO GARCIA DALBEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001239-94.2018.8.11.0006 

AUTOR: CASSIANO ALFREDO GARCIA DALBEM RÉU: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. É de conhecimento público e notório que o 

autor se trata de profissional liberal da área médica (MÉDICO) há muito 

estabelecido nesta cidade, sendo aparente que a sua condição 

econômico/social não se enquadra ao conceito de hipossuficiência 

disposto na Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do Código de Processo Civil. 

Ademais, pela própria causa de pedir observa-se a dissonância do 

conceito de hipossuficiência econômica, porquanto o autor informou ter 

investido R$32.132,92 no negócio implementado pelo réu (de rentabilidade 

incerta) - posteriormente declarado nulo pelo judiciário. Sendo assim, 

atento ao que dispõe o art. 99, §2° do Código de Processo Civil, intimo o 

autor para que no prazo de 15 dias justifique seu pedido de gratuidade de 

modo a expor que atualmente encontra-se com sua renda comprometida 

implicando então na impossibilidade de suportar com os encargos do 

processo, ou para que no mesmo prazo recolha as custas iniciais do 

processo. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 20 de Março 

de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001261-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001261-55.2018.8.11.0006 

AUTOR: WANDERLEY GUILHERME RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por WANDERLEY GUILHERME em face de 

BANCO CRUZEIRO DO SUL. Antes de impulsionar o processo, necessário 
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se faz a emenda da inicial nos seguintes pontos: a) deverá o autor 

comprovar sua incapacidade financeira, porquanto, em que pese a juntada 

de “informe de rendimentos” e extrato bancário, este último está 

desatualizado (refere-se ao ano de 2016). Não obstante, realizando a 

simulação das custas iniciais (em ferramenta específica contida no site 

TJMT) apurou-se que as custas iniciais de distribuição importariam em 

R$663,05, quantia esta que representa 14,24% dos rendimentos líquidos 

do autor (R$4.653,23 – id. 12314530 - Pág. 1). Ademais, em que pese ter 

feito constar na plataforma PJE a litigância em justiça gratuita, observo que 

em meio aos seus requerimentos formulou o pedido de gratuidade apenas 

na hipótese de recurso inominado (hipótese dissonante do procedimento 

adequado à presente demanda); b) em que pese a informação de que o 

pedido foi inicialmente ventilado no Juizado Especial e naquele Juízo 

extinto o processo sem resolução de mérito, não há em meio aos 

documentos anexos à inicial qualquer informação que sinalize a existência 

de pretensão resistida. Ocorre que este Juízo tem adotado o entendimento 

segundo o qual, para que haja interesse de agir (condição essencial ao 

exercício da ação) imperioso que se demonstre a pretensão resistida, ou 

seja, que o autor tenha buscado a solução da problemática narrada de 

modo prévio, na via extrajudicial. Tal requisito pode ser cumprido, acaso 

tenha havido resistência por meio de contestação na ação que tramitou no 

Juizado Especial, informação esta não exposta neste ação. Partindo-se 

das referências acima, amparando-me no disposto no art. 321 do Código 

de Processo Civil, anoto o prazo de 15 dias para que o autor emende a 

inicial. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 20 de Março de 

2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001291-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001291-90.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por IRENIS SAMPAIO DE OLIVEIRA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Inicialmente observo que a autora 

declarou-se pessoa hipossuficiente sob o prisma financeiro de modo que 

requereu os benefícios da justiça gratuita. Outrora, dentre os pedidos 

trazidos à baila, a autora requer a gratuidade da justiça, alegando 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais. No entanto, 

afirma que é professora aposentada, de modo que paira a dúvida quanto a 

sua condição de hipossuficiente, eis que aparentemente possui renda, 

sendo capaz de arcar com o pagamento das custas. Não obstante, o 

extrato bancário colacionado aos autos (id. 12334900 - Pág. 3) possui 

informação desatualizada porquanto os dados contidos no documento 

aludem ao ano de 2013. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de processo Civil disponha 

sobre a concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais (art. 98, 

caput), a comprovação de hipossufiência não pode ser afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira, mormente 

porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do 

CPC, convém facultar a autora o direito de provar a impossibilidade de 

arcar com as custas e despesas do processo, e, para tanto, deverá em 

15 (quinze) dias apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documentos que comprovem sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência 

ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001294-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001294-45.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: HILTON VIGNARDI CORREA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por HILTON VIGNARDI CORREA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Inicialmente observo que o autor 

declarou-se pessoa hipossuficiente sob o prisma financeiro de modo que 

requereu os benefícios da justiça gratuita. No entanto, afirma que é 

Advogado, de modo que paira a dúvida quanto a sua condição de 

hipossuficiente, eis que aparentemente possui renda, sendo capaz de 

arcar com o pagamento das custas. Não obstante deixou de trazer 

qualquer dado para servir de parâmetro para a análise de sua condição 

econômico/financeira. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de processo Civil disponha 

sobre a concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais (art. 98, 

caput), a comprovação de hipossufiência não pode ser afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira, mormente 

porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do 

CPC, convém facultar ao autor o direito de provar a impossibilidade de 

arcar com as custas e despesas do processo, e, para tanto, deverá em 

15 (quinze) dias apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documentos que comprovem sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência 

ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001295-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001295-30.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: JEAN CARLOS DOS SANTOS MONTALVAO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO PARA 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por JEAN CARLOS DOS SANTOS 

MONTALVÃO em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Inicialmente 

aponto que dentre os pedidos trazidos à baila, o autor requer a gratuidade 

da justiça, alegando insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais. No entanto, afirma que é Comerciante, de modo que paira a 

dúvida quanto a sua condição de hipossuficiente, eis que aparentemente 
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possui renda, sendo então capaz de arcar com o pagamento das custas. 

Não obstante, não trouxe qualquer dado para servir de parâmetro à 

análise de sua alegada condição financeira. Nesse aspecto, é preciso 

lembrar que “[...] a declaração pura e simples do interessado, conquanto 

seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado 

para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que 

ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação 

extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de 

processo Civil disponha sobre a concessão da justiça gratuita àqueles 

que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas e 

despesas processuais (art. 98, caput), a comprovação de hipossufiência 

não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção 

relativa, que necessita de outros elementos capazes de comprovar a 

incapacidade financeira, mormente porque a Constituição Federal dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, 

diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, convém facultar ao autor o 

direito de provar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo, e, para tanto, deverá em 15 (quinze) dias apresentar, sob pena 

de indeferimento do benefício, documentos que comprovem sua renda 

mensal e/ou sua hipossuficiência ou, no mesmo prazo, deverá recolher as 

custas judiciais e despesas processuais Após o decurso do prazo, 

novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de março de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001298-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RANNYELLE GONZAGA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001298-82.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: RANNYELLE GONZAGA MOTA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por RANNYELLE GONZAÇA MOTA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Inicialmente aponto que dentre os pedidos 

trazidos à baila, a autora requer a gratuidade da justiça, alegando 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais. É bem certo 

que por se qualificar como estudante não há que se falar em auferimento 

de renda. Por outro lado, a considerar a causa de pedir verifica-se que a 

autora possuiu capacidade financeira para investir em negócio de alto 

risco o valor de R$15.675,00. Vale lembrar que referido investimento 

ocorreu no ano de 2013 (segundo dados da inicial), quando a autora 

possuía apenas 18 anos de idade (vide documento pessoal juntado no id. 

12336080 - Pág. 1 em paralelo com as informações da inicial). Logo, como 

a mesma em 2013 já possuía capacidade econômico/financeira para 

realizar aplicações/investimentos de significativos valores, não é 

desarrazoado presumir que a mesma possua alguma fonte de renda que 

lhe garanta a capacidade de arcar com as custas do processo. Ocorre 

que não há em meio aos documentos encartados na inicial qualquer 

documento que sirva de parâmetro ao Juízo a fim de aferir a capacidade 

financeira da requerente. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de processo Civil disponha 

sobre a concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais (art. 98, 

caput), a comprovação de hipossufiência não pode ser afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira, mormente 

porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do 

CPC, convém facultar a autora o direito de provar a impossibilidade de 

arcar com as custas e despesas do processo, e, para tanto, deverá em 

15 (quinze) dias apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documentos que comprovem sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência 

ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001301-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PINHEIRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001301-37.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: LUIZ ANTONIO PINHEIRO RAMOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por JEAN CARLOS DOS SANTOS MONTALVÃO em 

face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Inicialmente aponto que dentre os 

pedidos trazidos à baila, o autor requer a gratuidade da justiça, alegando 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais. No entanto, 

afirma que é Comerciante, de modo que paira a dúvida quanto a sua 

condição de hipossuficiente, eis que aparentemente possui renda, sendo 

então capaz de arcar com o pagamento das custas. Não obstante, não 

trouxe qualquer dado para servir de parâmetro à análise de sua alegada 

condição financeira. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de processo Civil disponha 

sobre a concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais (art. 98, 

caput), a comprovação de hipossufiência não pode ser afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira, mormente 

porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do 

CPC, convém facultar ao autor o direito de provar a impossibilidade de 

arcar com as custas e despesas do processo, e, para tanto, deverá em 

15 (quinze) dias apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documentos que comprovem sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência 

ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001330-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANUELA FRANCISCO DE CAMPOS (REQUERIDO)

FILIP KOPIEC (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

210,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo, 

visando efetuar os atos de citação/penhora e avaliação de bens, 

pertencentes aos demandados Manuela Campos Kopiec e Filip Kopiec. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

26 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001337-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GUSTAVO SAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001337-79.2018.8.11.0006 

AUTOR: VITOR GUSTAVO SAES RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR PARA EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS ajuizada por VITOR GUSTAVO SAES em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Dentre os pedidos trazidos à baila o Autor 

requer a concessão da justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil 

(Lei 13.105/2015), traz em seu artigo 98, caput, a previsão de concessão 

da justiça gratuita aos que não possuem condições de arcar com as 

despesas processuais. No entanto, a nova legislação processual civil se 

ateve a mencionar que o beneficio deveria ser concedido à pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de 

insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas 

normas processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo 

com os valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse 

aspecto, no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto 

constitucional prevê, no artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a comprovação de 

hipossuficiência não pode ser de todo afastada, sendo a declaração de 

pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros elementos 

capazes de comprovar a incapacidade financeira. No presente caso, 

apesar de alegar a incapacidade financeira de custear as despesas e 

custas judiciais do processo, o Requerente não trouxe qualquer 

comprovação efetiva de sua hipossuficiência. Ademais, há elementos 

capazes de afastar a presunção de insuficiência, tendo em vista que há 

nos autos noticia de que o autor é empresário. Deste modo, diante da 

previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de indeferir o pedido, convém 

facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem 

o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documento que comprove sua renda mensal 

(cópias carteira de trabalho, holerite, extratos bancários, etc.) ou, no 

mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Decorrido o prazo, retorne-me concluso os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT., 22 de Março de 2018 Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de direito em subst. legal

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001338-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI BATISTA DA SILVA MARCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001338-64.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: GEOVANI BATISTA DA SILVA MARCENA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PARA 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por GEOVANI BATISTA DA SILVA 

MACENA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Dentre os pedidos 

trazidos à baila, o Autor requer a concessão da justiça gratuita. O atual 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), traz em seu artigo 98, caput, a 

previsão de concessão da justiça gratuita aos que não possuem 

condições de arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova 

legislação processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria 

ser concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, no artigo 5º, inciso LXXIV, 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossuficiência não pode ser de todo 

afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que 

necessita de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade 

financeira. No presente caso, apesar de alegar a incapacidade financeira 

de custear as despesas e custas judiciais do processo, o Requerente não 

trouxe qualquer comprovação efetiva de sua hipossuficiência. Ademais, 

há elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência, tendo em 

vista que há nos autos noticia de que a parte Autora aufere renda, vez 

que informou ser Militar. Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, 

do NPC, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para 

apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 

15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documento que comprove sua renda mensal (cópias carteira de trabalho, 

holerite, extratos bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as 

custas judiciais e despesas processuais Decorrido o prazo, volvam-me 

conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 22 de Março de 

2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em Subst. Legal

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001340-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA CONCEICAO RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO PEREIRA ANUTE OAB - AC4531 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001340-34.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: TANIA DA CONCEICAO RIBEIRO RODRIGUES REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PARA 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por TANIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO 

RODRIGUES em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Dentre os 

pedidos trazidos à baila, a Autora requer a concessão da justiça gratuita. 

O atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), traz em seu artigo 98, 

caput, a previsão de concessão da justiça gratuita aos que não possuem 

condições de arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova 

legislação processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria 

ser concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, no artigo 5º, inciso LXXIV, 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossuficiência não pode ser de todo 

afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que 

necessita de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade 

financeira. No presente caso, apesar de alegar a incapacidade financeira 

de custear as despesas e custas judiciais do processo, o Requerente não 

trouxe qualquer comprovação efetiva de sua hipossuficiência. Deste 

modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de indeferir o 

pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 
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Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal (cópias carteira de trabalho, holerite, extratos 

bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 22 de Março de 2018 Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito em Subst. Legal

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001341-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO PEREIRA ANUTE OAB - AC4531 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001341-19.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: ANA MARIA RIBEIRO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

ajuizada por ANA MARIA RIBEIRO em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. Dentre os pedidos trazidos à baila, o Autor requer a concessão da 

justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), traz 

em seu artigo 98, caput, a previsão de concessão da justiça gratuita aos 

que não possuem condições de arcar com as despesas processuais. No 

entanto, a nova legislação processual civil se ateve a mencionar que o 

beneficio deveria ser concedido à pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de insuficiência. 

Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas normas 

processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo com os 

valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse aspecto, 

no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto constitucional 

prevê, no artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a comprovação de 

hipossuficiência não pode ser de todo afastada, sendo a declaração de 

pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros elementos 

capazes de comprovar a incapacidade financeira. No presente caso, 

apesar de alegar a incapacidade financeira de custear as despesas e 

custas judiciais do processo, a Requerente não trouxe qualquer 

comprovação efetiva de sua hipossuficiência. Deste modo, diante da 

previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de indeferir o pedido, convém 

facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem 

o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documento que comprove sua renda mensal 

(cópias carteira de trabalho, holerite, extratos bancários, etc.) ou, no 

mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT., 22 de Março de 2018 Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de Direito em Subst. Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NORBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001365-47.2018.8.11.0006 

AUTOR: REINALDO NORBERTO DA SILVA RÉU: AYMORE, RAFAEL 

MARTINS REBEQUI - ME Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a 

parte Autora requer a concessão da justiça gratuita. O atual Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015), traz em seu artigo 98, caput, a previsão 

de concessão da justiça gratuita aos que não possuem condições de 

arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova legislação 

processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria ser 

concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, 

sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita 

de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. 

Ademais, no presente caso, há elementos capazes de afastar a 

presunção de insuficiência, tendo em vista que há nos autos noticia de 

que a parte Autora aufere renda, pois se identificou como funcionário 

público. Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes 

de indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal (cópia carteira de trabalho, holerite, extratos 

bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 23 de Março de 2018 Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001416-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MARGARIDA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001416-58.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VICENTE MARGARIDA DE MIRANDA Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão, fundada no Decreto/Lei 911/69, proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de 

VICENTE MARGARIDA DE MIRANDA. De início, verifico a necessidade de 

emenda da inicial. A notificação anexada no id. 12406172 não é capaz de 

comprovar a constituição em mora do devedor, tendo em vista que foi 

encaminhada a endereço diverso do apontado no contrato como do autor. 

Nesse contexto, saliento que a norma é clara quanto a necessidade de 

notificação com comprovação de recebimento, chegando a relativizar a 

necessidade de que a assinatura seja firmada pelo próprio destinatário: 

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Deste modo, 

deverá o Requerente, ainda, comprovar que constituiu em mora o devedor, 

nos termos da súmula 72 do STJ e art. 2º do Decreto/Lei 911/69, tendo em 

vista que na notificação juntada aos autos conta que a mesma não foi 

entregue no destinatário. No mais, deverá o autor, nos termos do art. 2º, 

§4º  do Prov imento nº  22/2016-CGJ,  p rov idenc ia r  o 

pagamento/comprovação da taxa distribuição e das custas. Anoto o prazo 

de 15 dias para cumprimento das providências supracitadas, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, novamente concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 26 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz 

de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001416-58.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MARGARIDA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001416-58.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VICENTE MARGARIDA DE MIRANDA Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão, fundada no Decreto/Lei 911/69, proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de 

VICENTE MARGARIDA DE MIRANDA. De início, verifico a necessidade de 

emenda da inicial. A notificação anexada no id. 12406172 não é capaz de 

comprovar a constituição em mora do devedor, tendo em vista que foi 

encaminhada a endereço diverso do apontado no contrato como do autor. 

Nesse contexto, saliento que a norma é clara quanto a necessidade de 

notificação com comprovação de recebimento, chegando a relativizar a 

necessidade de que a assinatura seja firmada pelo próprio destinatário: 

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Deste modo, 

deverá o Requerente, ainda, comprovar que constituiu em mora o devedor, 

nos termos da súmula 72 do STJ e art. 2º do Decreto/Lei 911/69, tendo em 

vista que na notificação juntada aos autos conta que a mesma não foi 

entregue no destinatário. No mais, deverá o autor, nos termos do art. 2º, 

§4º  do Prov imento nº  22/2016-CGJ,  p rov idenc ia r  o 

pagamento/comprovação da taxa distribuição e das custas. Anoto o prazo 

de 15 dias para cumprimento das providências supracitadas, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, novamente concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 26 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz 

de direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001430-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001430-42.2018.8.11.0006 

AUTOR: VALDEMIR DA SILVA BATISTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT ajuizada por 

VALDEMIR DA SILVA BATISTA em face de SEGURADORA LIDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Inicialmente chama a atenção o id. 

12411557 - Pág. 1 segundo o qual o pedido administrativo para 

recebimento da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) teria sido 

cancelado. Não há a exposição do motivo deste cancelamento (se por 

inércia ou provocação da parte interessada). Fato é que se houve um 

cancelamento, então não houve uma decisão administrativa quanto a 

pretensão indenizatória do autor. É cediço que este Juízo adota o 

entendimento segundo o qual necessário se faz o esgotamento da via 

administrativa – âmbito no qual tenha havido uma negativa da pretensão – 

a fim de que haja por consequência um interesse de agir, fruto da 

manifesta resistência à pretensão. Contudo, não há nos autos a 

informação de que tenha sido proferida a aludida decisão pela pessoa 

jurídica responsável pela administração do consórcio de seguro DPVAT. 

Com efeito, antes de apreciar o preenchimento dos requisitos da petição 

inicial, mormente a existência das condições necessárias ao ajuizamento 

da ação, hei por bem franquear prazo para que o autor justifique o 

apontado pelo Juízo, e supra a falta de modo a demonstrar a manifesta 

pretensão resistida. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias para a 

complementação da inicial com informações e documentos indispensáveis 

à propositura da ação (art. 320 e 321, ambos do CPC). Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 26 de Março de 2018 Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito em subst. Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20740 Nr: 1690-98.2002.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CHAGAS MATIAS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834-MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal. 

Razão pela qual, encaminho os autos à expedição de matéria para a 

imprensa a fim de INTIMAR a parte AUTORA, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168828 Nr: 5290-10.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARIA DE SOUZA 

RAMOS - OAB:16559, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A 

MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida BANCO DO BRASIL S/A, na pessoa de 

seu advogado, para tomar conhecimento que os autos encontra-se 

desarquivado e DISPONÍVEL PARA CARGA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001427-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BRUGGER BORGES OAB - DF44613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 1001427-87.2018.8.11.0006, : 

Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO (93)/[LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL]. AUTOR: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE 

RÉU: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Nos termos da Resolução 

005/2014-TP determino a redistribuição do processo ao Juízo da Quarta 

Vara desta Comarca, porquanto sobre a matéria ventilada na inicial há 

interesse da Fazenda Pública Municipal. Cáceres/MT., 26 de Março de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005782-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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LEILA PATRICIA VIEIRA DE SOUZA COTRIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LEILA 

PATRÍCIA VIEIRA DE SOUZA contra ato da Reitora da UNEMAT ANA 

MARIA DI RENZO, consistente no indeferimento de sua matrícula para o 

curso de licenciatura em letras. Segundo narra a exordial, a impetrante 

passou na segunda chamada para o curso de Licenciatura em Letras, 

Campus Cuiabá. Entretanto, noticia que o edital de segunda chamada, 

conforme norma do vestibular, deveria ser publicado no dia 16/06/2017, o 

que não ocorreu. Em razão disso não tomou ciência que havia passado no 

vestibular a tempo de fazer matrícula, apesar do pedido feito 

administrativamente junto à instituição de ensino, razão pela qual se volve 

perante este Juízo. Documentos juntados à inicial. Postergada a liminar 

para após as informações. Em sede de informações, a autoridade coatora 

pugna pela denegação da segurança. Liminar deferida. Parecer ministerial 

pela concessão da segurança. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. Nos autos, pretende-se 

concessão de segurança para determinar que a UNEMAT proceda à 

matrícula da impetrante LEILA PATRÍCIA VIEIRA DE SOUZA no curso de 

licenciatura em letras no Campus de Cuiabá. É caso de concessão da 

ordem. Dos autos, verifica-se que a impetrante foi aprovada na segunda 

chamada no vestibular para o curso de licenciatura em letras, campus 

Cuiabá. Entretanto, apesar de previsto eventual edital de chamamento para 

a data de 16/06/2017, somente foi publicado em 18/06/2017, subvertendo 

as regras do edital do certame e o qual a autora não teve conhecimento. 

Nesse sentido prescreve o Edital Complementar n.º 03/2017: 1. DO 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS E CHAMADAS SUBSEQUENTES: 

EVENTO DIVULGAÇÃO DATA DA DIVULGAÇÃO DATA DE MATRÍCULA 

Primeira Chamada 10/05/2017 15/05 a 24/05/2017 Segunda Chamada (se 

houver) 16/06/2017 19/06 a 05/07/2017 - grifou-se. Sobre o tema, é 

sabido que o edital fixa as regras do certame, fazendo LEI ENTRE AS 

PARTES. O poder público exibe suas condições e o interessado, 

inscrevendo-se, concorda com elas. Trata-se de decorrência lógica do 

princípio da legalidade e moralidade, como também da vinculação ao edital. 

Com efeito, a Administração Pública ao proceder à segunda chamada sem 

a observância das regras do edital infringiu o preceito da legalidade, 

autorizando o deferimento da liminar em voga. Por oportuno, diga-se que o 

argumento estatal no sentido de que notificou a impetrante via email e 

telefone não se sustenta, porquanto somente há prova do envio da 

correspondência eletrônica, mas não da efetiva ciência da parte 

impetrante. Havendo amparo legal, é caso de concessão da segurança. 

ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A 

SEGURANÇA para que a autoridade coatora proceda à matrícula da 

impetrante LEILA PATRÍCIA VIEIRA DE SOUZA junto ao curso que foi 

devidamente aprovada em segunda chamada, confirmando a liminar 

deferida, nos termos do art. 487, I CPC; (b) Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 

105 STJ; (c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso 

voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do 

disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; (d) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 07 de fevereiro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007646-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EULENE VIEIRA MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

EULENE VIEIRA MORAES contra ato ilegal do PREFEITO MUNICIPAL DE 

CÁCERES SR. FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CÁCERES SR. MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA. A 

impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa ao cargo 

público de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência para 

Escolas da Zona Urbana, regulado pelo Edital n.º 002/2017 – PMC de 06 de 

abril de 2017, na qual foi regularmente aprovada na prova objetiva do 

certame na 10º (décima) colocação. Em razão disso, após a homologação 

do concurso, foi devidamente nomeada pelo Decreto n. 503 de 25 de 

setembro de 2017 e que, inclusive, apresentou a documentação exigida, 

em 05/10/2017, dentro do prazo estabelecido. Contudo, menciona que a 

municipalidade se negou a dar posse no prazo legal, mesmo tendo sido 

aprovada e nomeada para o cargo em questão, ante a isso, aduz que está 

clara a ilegalidade cometida pela Administração Pública em omitir o ato de 

sua posse. Diante desses fatos, volve-se perante este Juízo requerendo 

que seja concedida liminarmente a determinação para que o ente público 

efetive a sua posse e, no mérito, a concessão da segurança confirmando 

definitivamente a liminar. Com a inicial, veio documentação. Decisão 

deferindo a liminar vindicada e determinando a notificação da autoridade 

coatora (Id: 11040696). A autoridade coatora manifestou no feito 

requerendo a extinção do presente writ sem a resolução do mérito, ao 

argumento de perda de seu objeto pelo cumprimento da decisão liminar (Id: 

11248367). Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 

11458747). Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. De início, no que tange a alegação do ente público 

de que houve a perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da 

liminar deferida nos autos, se mostra impertinente, visto que o fato de ter 

cumprido a decisão liminar, deferida em sede de cognição sumária, não 

retira o interesse processual à tutela jurisdicional definitiva postulada nos 

autos, visto que não houve o exaurimento do objeto da ação, ante a 

inoperância da coisa julgada material. Esse é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado: TJ-MT - Agravo Regimental AGR 

00562072220128110000 56207/2012 (TJ-MT) Data de publicação: 

24/07/2012 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM REEXAME NECESSÁRIO – 

DECISÃO MONOCRÁTICA - COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO – LIMINAR PARA 

INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO - PERDA DO OBJETO INEXISTENTE 

– RECURSO IMPROVIDO. O cumprimento de liminar satisfativa não implica 

em perda do objeto, já que o interesse de agir é verificado quando da 

impetração. A decisão que antecipa o mérito não tem caráter definitivo, 

precisa ser ratificada por sentença. (AgR 56207/2012, DRA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 24/07/2012) Ultrapassada a fase 

preliminar, reporto-me ao mérito da causa. Cinge-se a controvérsia à 

verificação da legalidade e da legitimidade no ato de omissão da 

administração pública em efetivar a posse da impetrante no cargo para o 

qual foi devidamente aprovada e posteriormente nomeada para provimento 

do cargo Professor Licenciado em Pedagogia com Docência do Município 

de Cáceres. É caso de concessão da ordem. Dos autos, observa-se que 

a impetrante logrou êxito em classificar-se em 10º lugar no concurso 

público lançado por meio do edital n.º 002/2017 – PMC, de 06 de abril de 

2017, destinado ao provimento do cargo de Professor Licenciado em 

Pedagogia com Docência, pertencente ao quadro de servidores efetivos 

do Município de Cáceres/MT. Com a homologação do certame, a 

Administração Pública Municipal, por meio do Decreto n.º 503, de 25 de 

setembro de 2017, nomeou a impetrante para o cargo em que foi 

devidamente aprovada, tudo dentro da normalidade prevista para o 

certame. Diante disso e considerando o disposto na Lei Complementar n.º 

25 de 27 de Novembro de 1997 do Município de Cáceres, que trata do 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, a próxima etapa, após 

a nomeação, seria a posse da candidata, que deveria ocorrer no prazo de 

ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO ATO DE NOMEAÇÃO, podendo 

ser prorrogada uma única vez por igual período a requerimento da 

interessada, mediante adequada justificativa. Tal disposição está 

expressa no § 1º, art. 14 da legislação acima referida, cuja redação a 

seguir se reproduz: “Art. 14 Posse é aceitação expressa das atribuições, 

deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 

compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência as normas 

legais e regulamentares, formalizada com assinatura do termo pela 

autoridade competente e pelo empossado. § 1º A posse ocorrerá no 

prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação, 
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prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do interessado, mediante 

justificativa.” Ocorreu que, mesmo diante de expressa disposição legal, o 

ente público, ora impetrado, deixou de cumprir com o rigor da lei, se 

omitindo quanto ao ato de posse da candidata no prazo máximo fixado, 

bem como de tantos outros candidatos do mesmo certame, evidenciando 

assim, uma clara intenção de pura e simplesmente protelar ato 

administrativo da qual não pode dispor. Inclusive, sobre o tema, o próprio 

Supremo Tribunal Federal editou o verbete de Súmula Vinculante de n.º 16 

do STF, confirmando o disposto, cujo teor transcreve-se: “Funcionário 

nomeado por concurso tem direito à posse”. – grifou-se. Ao que se nota a 

não efetivação da posse ocorreu por omissão da própria Administração 

Pública e não por qualquer ato que se possa atribuir culpa a aspirante, até 

porque, a mesma protocolou em 05/10/2017 toda a documentação exigida, 

junto à Secretaria de Administração, ou seja, no local indicado e dentro do 

prazo estabelecido, nos termos do que dispõe o art. 2º do Decreto de 

nomeação, conforme segue: “Art. 2º Os documentos exigidos contidos no 

anexo I, devem ser apresentados na Coordenação e Recursos Humanos 

da Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da publicação deste Ato de Nomeação.” Consigna ainda que a 

candidata, ao ser nomeada, organizou-se de modo a dar cumprimento a 

todos os preceitos legais e editalícios, desvinculando-se de cargo público 

ou emprego a fim de velar pela não cumulatividade ilegal de cargos 

públicos ou incompatibilidade de horários. Desse modo, é evidente que o 

ato de posse deveria ter ocorrido no prazo impreterível de 30 (trinta) dias 

contados do ato de nomeação, o que não ocorreu, ficando evidente a 

violação do direito líquido e certo da impetrante. Nesse sentido, é a 

jurisprudência deste Estado: TJ-MT - Mandado de Segurança MS 

00978381420108110000 97838/2010 (TJ-MT) Data de publicação: 

30/03/2011 Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE NO CARGO DE 

FISCAL PARA O QUAL FOI NOMEADO - SERVIDOR APOSENTADO - 

RENÚNCIA DE SUA APOSENTADORIA ANTES DA POSSE - PARECER DA 

PREVIVAG FAVORÁVEL - POSSE NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO - 

VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO À POSSE - FUNCIONÁRIO 

NOMEADO TEM DIREITO À POSSE CONFORME SÚMULA Nº 16 DO STF - 

ORDEM CONCEDIDA. De acordo com a Súmula n° 16 do STF, servidor 

nomeado por concurso público direito a posse. Comprovada a renúncia de 

seus proventos de aposentadoria é impossível ocorrer acumulação de 

proventos, devendo ser empossado no novo vínculo funcional, para o qual 

fora aprovado no certame. Ordem concedida. (MS 97838/2010, DES. JOSÉ 

TADEU CURY, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2011, Publicado no DJE 

30/03/2011) Encontrado em: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 30/03/2011 - 30/3/2011 Mandado É assim 

também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Direito subjetivo de 

servidor nomeado à posse "A pretensão recursal não merece acolhida. É 

que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de 

que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à 

posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é que se 

forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir 

de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos." (RE 

596892, Relator Ministro Ricardo, decisão monocrática, julgamento em 

19.5.2011, DJe de 25.5.2011). Ante a todos esses fundamentos, a 

concessão da segurança é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo 

que dos autos consta, DECIDO: a) CONCEDER A SEGURANÇA, 

confirmando a liminar deferida nos autos, para: I) determinar que a 

autoridade coatora promova a POSSE de EULENE VIEIRA MORAES, no 

cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 de setembro de 

2017, forte no art. 487, I do CPC; b) Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; c) 

Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, 

remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.º 

do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 07 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002564-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA IZIDORO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ao devedor para distribuir os Embargos à Execução apenso 

ao feito, na forma da LEF, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de 

não conhecimento. Cumpra-se. Cáceres, 01 de março de 2018. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais 

atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007573-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO MIRANDA DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (IMPETRADO)

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

 

Vistos, etc. Tratam-se de Aclaratórios interpostos pela autora, no qual se 

insurge contra a decisão que indeferiu a liminar. Certificou-se a 

tempestividade recursal. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. A decisão em voga foi suficientemente 

explicitada no decisum embargado, não sobrevindo nenhum elemento que 

pudesse dar azo à reconsideração. Ora, os embargos de declaração, de 

que trata o art. 1.022 do CPC, possuem por finalidade exclusiva provocar 

o saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade 

eventualmente existentes na decisão objurgada, não se prestando à mera 

rediscussão de matéria já apreciada. PELO EXPOSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido: (a) NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC; (b) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 07 de fevereiro de 

2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Atenção: As 

petições e os demais atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser 

produzidos no editor de texto interno do sistema e assinados digitalmente, 

na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000750-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FELIX LADEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

LUIS MARCOS VERA TURDERA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Vistos, etc. Tratam-se de Aclaratórios, nos quais o INSS se insurge contra 

a decisão que determinou o cumprimento da liminar deferida nos autos, 

sob pena de afastamento do Diretor do órgão local. É o relato. Fundamento 

e Decido. Não conheço do Recurso Interposto tendo em vista a ausência 

de omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada. Por óbvio, 

conforme reiterada jurisprudência, que estando a questão sub judice, não 

pode a autarquia federal cancelar o benefício concedido judicialmente. 

Confira-se: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. 

REVISÃO. CUSTAS. 1. Comprovado pelo conjunto probatório que a parte 

autora é portadora de enfermidade que a incapacita para o trabalho 

temporiariamente, é de ser mantida a sentença que concedeu o benefício 

de auxílio-doença desde o momento em que foi indeferido 

administrativamente. 2. O INSS poderá realizar a revisão prevista no art. 

71 da Lei 8.212/91 a qualquer tempo, todavia, não poderá cancelar 

administrativamente o benefício enquanto não transitar em julgado a 

sentença. 3. Está o INSS isento das custas processuais, mas obrigado ao 

pagamento das despesas judiciais, notadamente na condução de Oficiais 

de Justiça. (TRF4, APELREEX 0011668-33.2016.404.9999, 6ª Turma, rel. 

Des. Federal João btista Pinto da Silveira, D.E. 13/07/2017) Isso posto, 

deixo de conhecer do Recurso Interposto. Intime-se pessoalmente, por 

mandado, o Diretor do INSS local para o fim de reestabelecer o auxílio 

doença concedido em 05 (cinco) dias, sob pena de afastamento do cargo. 

Cumpra-se. Cáceres, 07 de fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito Atenção: As petições e os demais atos que 
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se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor de texto 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007104-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEIDE FERREIRA DA CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI GONCALVES MERINO OAB - MT23076/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

IRINEIDE FERREIRA DA CUNHA contra ato ilegal da REITORA DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, SRA.ANA MARIA DI 

RENZO que indeferiu seu pedido de colação antecipada de grau, sob a 

justificativa de estar a estudante inscrita no ENADE, razão pela qual se 

volve perante este Juízo. Com a inicial, veio documentação. Liminar 

deferida. A autoridade coatora apresentou informações. Parecer 

ministerial pela concessão da segurança. Os autos vieram conclusos. É o 

que merece registro. Fundamento e Decido. Nos autos, pretende-se 

assegurar a colação de grau antecipada da impetrante, em vista da sua 

aprovação em concurso público. É caso de concessão da segurança. O 

indeferimento do pedido administrativo se deu sob a seguinte justificativa: 

“Da análise dos autos verifica-se que a acadêmica preencheu todos os 

requisitos formais necessários à admissão do pedido. [...] Todavia, a 

acadêmica foi inscrita no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE). [...] Frisa-se que há inúmeras decisões JUDICIAIS no sentido de 

que a participação do estudante no ENADE não é condição prévia para a 

obtenção do diploma, sendo certo que, nos termos da Lei nº 10.861/2004, 

cabem sanções tão somente à instituição de ensino, pela não inscrição de 

aluno habilitado para participação no exame, nos prazos estipulados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), todavia por conta do princípio da legalidade, segundo o qual o 

gestor só pode atuar em conformidade com a Lei, administrativamente não 

há como deferir o pedido. DECISÂO: por todo o exposto, reconheço o 

preenchimento dos requisitos para análise do pedido e o INDEFIRO com 

base no princípio da legalidade.” O Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) está previsto no art. 5º, § 5º, da Lei nº 10.861/04, 

que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: “Art. 

5º A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação 

será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes - ENADE. [...] § 5º. O ENADE é componente curricular 

obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar 

do estudante somente a sua situação regular com relação a essa 

obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, 

dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em 

regulamento. [...]” O regulamento de que trata a lei é a Portaria nº 2.051/04, 

do MEC, que dispõe da seguinte forma: “Art. 28. O ENADE é componente 

curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo o registro de 

participação condição indispensável para a emissão do histórico escolar, 

independentemente do estudante ter sido selecionado ou não na 

amostragem. § 1o O estudante que não for selecionado no processo de 

amostragem terá como registro no histórico escolar os seguintes 

dizeres:"dispensado do ENADE pelo MEC nos termos do art. 5º da Lei no 

10861/2004". § 2o O estudante que participou do ENADE terá como 

registro no histórico escolar a data em que realizou o Exame.” Percebe-se 

que, em que pese a lei trate como obrigatória, a participação do ENADE se 

mostra apenas como um instrumento de avaliação do ensino superior, não 

fazendo parte da formação do aluno, mas tão-somente do instituto 

educacional a que estiver vinculado. O referido exame sequer se presta a 

avaliar os alunos, individualmente. Ainda, a avaliação é realizada por 

amostragem - já que nem todos os alunos são indicados. Nessa esteira, 

há casos específicos em que deve ser flexibilizada a obrigatoriedade de 

participação no exame, como o tem feito a jurisprudência. No caso dos 

autos, o pedido colação de grau antecipado não é mero capricho da 

estudante, uma vez que comprova motivo razoável – nomeação em 

concurso público (Decreto n. 503 de 25 de setembro de 2017). Além da 

busca pelo conhecimento, os cidadãos ingressam no ensino superior com 

o objetivo de inserirem-se no mercado de trabalho, mostrando-se 

excessivo e desproporcional o ato que obstaculiza o ingresso da 

impetrante em uma carreira pública, em razão da obrigatoriedade de 

prestar um exame que é instrumento de avaliação de política educacional. 

Ademais, já se firmou entendimento na jurisprudência de que a não 

realização do ENADE não impede a colação de grau, justamente por tal 

avaliação não compor a formação do aluno de curso superior: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. 

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - ENADE. 

AUSÊNCIA. SANÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU. IMPEDIMENTO. ILEGALIDADE. 

- O ENADE é um componente do currículo obrigatório dos cursos de 

graduação, devendo constar no histórico escolar do acadêmico apenas a 

participação ou dispensa oficial do comparecimento ao exame. Embora 

sirva para avaliação da qualidade do ensino no país, não atua no âmbito 

individual como instrumento de qualificação ou soma de conhecimentos ao 

estudante. - Constituindo o ENADE instrumento de avaliação da política 

educacional, não podem problemas relacionados ao exame, implicar 

sanção, de modo a impedir colação de grau e obtenção do diploma. TRF-4 

- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 50040333820164047210 SC 

5004033-38.2016.404.7210 (TRF-4) Data de publicação: 20/06/2017. 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO 

SUPERIOR. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES. NÃO 

PARTICIPAÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU. POSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO.1. Inexiste na Lei nº 10.861/2004 disposição no 

sentido de condicionar a colação de grau e expedição de diploma à 

realização do ENADE.2. A não realização do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudante - ENADE não impede a colação de grau, por 

não compor a formação do aluno do curso superior.3. Prequestionamento 

pelas razões de decidir. (TRF4, AC 5000483-15.2014.404.7110, Quarta 

Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, juntado aos 

autos em 06/11/2015). EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO 

DOS ESTUDANTES - ENADE. AUSÊNCIA. SANÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU. 

IMPEDIMENTO. ILEGALIDADE. FATO CONSUMADO.1. O ENADE é um 

componente do currículo obrigatório dos cursos de graduação, devendo 

constar no histórico escolar do acadêmico apenas a participação ou 

dispensa oficial do comparecimento ao exame. Embora sirva para 

avaliação da qualidade do ensino no país, não atua no âmbito individual 

como instrumento de qualificação ou soma de conhecimentos ao 

estudante.2. Assim, o exame, evidentemente, é apenas um instrumento de 

avaliação da política educacional, não podendo, sem previsão legal, 

transmudar-se em sanção como impedimento de colação de grau e 

obtenção do diploma.3. Deve ser aplicada à espécie a teoria do fato 

consumado, uma vez que a situação da impetrante está consolidada pelo 

decurso do tempo. (TRF4 5004718- 89.2014.404.7121, Terceira Turma, 

Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 

09/10/2015). ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO 

SUPERIOR. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - 

ENADE. AUSÊNCIA. SANÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU. IMPEDIMENTO. 

ILEGALIDADE. 1. O ENADE é um componente do currículo obrigatório dos 

cursos de graduação, devendo constar no histórico escolar do acadêmico 

apenas a participação ou dispensa oficial do comparecimento ao exame. 

Embora sirva para avaliação da qualidade do ensino no país, não atua no 

âmbito individual como instrumento de qualificação ou soma de 

conhecimentos ao estudante. 2. Assim, o exame, evidentemente, é apenas 

um instrumento de avaliação da política educacional, não podendo, sem 

previsão legal, transmudar-se em sanção como impedimento de colação 

de grau e obtenção do diploma. (TRF4 5002879-65.2014.404.7012, 

Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado 

aos autos em 18/06/2015). Outrossim, prejuízo imensamente maior adviria 

para a parte autora, se impedida de tomar posse no concurso público para 

o qual foi nomeada, do que o prejuízo que porventura advenha para a 

autoridade coatora pela concessão da segurança. Dessa forma, 

presentes os requisitos autorizadores da medida, a concessão da ordem 

é medida de direito. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, 

DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA para que a autoridade coatora 

promova a colação de grau da impetrante com a consequente expedição 

do Diploma referente ao curso concluído, confirmando a liminar deferida, 

nos termos do art. 487, I CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) 

Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, 

remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.º 

do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 07 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005207-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MAIZMAN DE VASCONCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNIFICA REITORA (IMPETRADO)

Presidente do Colegiado de Curso de Bacharelado em Medicina da 

Universidade do Estado de Mato Grosso - CÁCERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LIGIA 

MAIXMAN DE VASCONCELOS contra ato da REITORA DA UNEMAT e do 

Presidente do Conselho do Colegiado do Curso de Medicina da UNEMAT, 

no qual impugna o indeferimento do seu pedido de transferência ex oficio. 

Segundo noticia, a genitora da impetrante, da qual é dependente, foi 

transferida ex oficio da Cidade de Cuiabá para Cáceres/MT em julho de 

2017. Ocorre que a autora cursava o primeiro semestre do Curso de 

Medicina junto à UNIVAG, e nos termos da legislação vigente, requereu a 

transferência de sua matrícula para a UNEMAT. Entretanto, a instituição de 

ensino indeferiu o pedido, ao fundamento que a lei exige que as 

instituições de origem e de destino sejam da mesma natureza (pública ou 

privada), não cabendo a transferência quando não forem congêneres. 

Sustenta, contudo, a impetrante que os Tribunais fixaram o entendimento 

de que a congeneridade é dispensada quando no local de destino não 

houver instituições da mesma natureza, razão pela qual se volve perante 

este Juízo. Documentos em anexo à exordial. Liminar deferida. 

Informações no sentido de denegação da segurança. Parecer ministerial 

pela procedência dos pedidos. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. Versam os autos sobre pedido de 

concessão de segurança para assegurar a transferência da impetrante 

LIGIA MAIXMAN DE VASCONCELOS do curso de Medicina da UNIVAG 

para o da UNEMAT, ao fundamento de que sua genitora foi transferida ex 

officio para esta cidade de Cáceres, onde inexiste faculdade de medicina 

privada. É caso de concessão da segurança. A transferência ex officio e 

o direito à matrícula na localidade de destino a que se refere a impetrante, 

independente da existência de vaga, estão previstos no art. 1.º da Lei n.º 

9.536/1997: "Art. 1º - A transferência ex officio a que se refere o 

parágrafo único do art.49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, 

em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando 

se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu 

dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou 

transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o 

município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais 

próxima desta. Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o 

interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em 

razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança." 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 3324, declarou a 

inconstitucionalidade do dispositivo, sem redução de texto, assentando 

que a interpretação do disposto há de ser no sentido de encerrar a 

cláusula "entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino", e 

observar para a transferência a natureza privada ou pública da 

universidade de origem, viabilizando a matrícula na congênere. No entanto, 

aquele Tribunal deixou assentado que o art. 1º da Lei n.º 9.536/1997 pode 

ser aplicado com o amplo alcance de sua redação na hipótese de não 

existir instituição congênere que ofereça o mesmo curso na cidade de 

destino. Assim, para a transferência do servidor público e/ou dependente 

deve ser observada a situação do estabelecimento ser congênere, com a 

exceção de que somente poderá ocorrer a transferência de instituição de 

ensino privada para instituição pública na hipótese de na cidade de destino 

existir apenas instituição pública que ofereça o mesmo curso superior. Na 

espécie, a genitora da impetrante foi transferida ex officio da Cidade de 

Cuiabá para esta de Cáceres (ID 9719965), bem como não há no Município 

de Cáceres universidade particular que ofereça o curso de Medicina. 

Portanto, em cognição sumária, as condições para transferência foram 

satisfeitas, de modo que é de se assegurar a matrícula da impetrante na 

Universidade Pública local. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. MATRÍCULA EM 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR CONGÊNERE. POSSIBILIDADE. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos 

casos de transferência "ex officio", os estudantes servidores da 

Administração direta ou indireta e seus dependentes têm direito à matrícula 

em estabelecimento de ensino congênere, ou seja, de particular para 

particular e de público para público, permitindo- se, até mesmo, a matrícula 

em estabelecimento não congênere, quando não existir na localidade de 

destino instituição da mesma espécie que a de origem. 2. O Tribunal de 

origem entendeu, à luz das provas dos autos, que o militar foi removido, 

"ex officio", para domicílio distante da localidade onde frequentava seu 

curso superior. Insuscetível de revisão o referido entendimento, por 

demandar reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a aplicação da 

Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1465150/RS, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

10/03/2015, DJe 13/03/2015). – grifou-se. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR TRANSFERIDO EX 

OFFÍCIO. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO CONGÊNERE NA LOCALIDADE. 

TRANSFERÊNCIA PARA UNIVERSIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. VEDAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 

"O servidor público removido ex officio tem direito, em caráter excepcional, 

à transferência para estabelecimento público de ensino, quando inexistir 

no local de destino instituição privada que ofereça o mesmo curso". (REsp 

724.026/SC, Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 27/8/09) 2. "O 

agravo regimental não comporta inovação de teses recursais, ante a 

preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 177.245/MT, Rel. Min. MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 9/8/12). 3 . Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 1131057/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 24/09/2013). – 

grifou-se. Dessa forma, estando o direito em favor da impetrante, a 

concessão da ordem é medida que se impõe. Isso posto, e por tudo que 

dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA para 

determinar que a autoridade coatora proceda à transferência da 

impetrante da Faculdade de Medicina da UNIVAG para a da UNEMAT, 

confirmando a liminar deferida, forte no art. 487, I CPC; (b) Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ; (c) Após o decurso do prazo para a interposição de 

recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do 

disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; (d) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 07 de fevereiro de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007775-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

4ª CIRETRAN DE CÁCERES (IMPETRADO)

CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA contra ato ilegal do CHEFE DA 4ª 

CIRETRAN DE CÁCERES/MT, que não expediu o CRLV do seu veículo, 

após o devido pagamento das respectivas taxas, bem como não liberou a 

moto apreendida em blitz, ao fundamento de que necessário o 

adimplemento de multas, razão pela qual se volve perante este Juízo. Com 

a inicial, veio documentação. Liminar deferida. Notificada a autoridade 

coatora, prestou as informações devidas, sustentando: · Inviabilidade da 

via eleita; · Ausência de prova pré-constituída; · no mérito, que o ato 

administrativo está em conformidade com a lei de regência. O Ministério 

Público inclina-se pela concessão da segurança. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Nos autos, 

pretende-se assegurar a expedição do CRLV do veículo da parte 

impetrante independentemente do pagamento de multa vinculada ao 

automóvel. Reporto-me, de início, às questões prévias suscitadas pela 

autoridade coatora. Em primeiro, o mandado de segurança é ação própria 

para atacar o ato da administração pública que, em tese, contrarie 

legislação, bastando para isso prova pré-constituída. Quanto à prova 

pré-constituída, o mandado de segurança é espécie de ação que não 

comporta dilação probatória, sendo viável apenas sua utilização quando o 

pedido comporta a juntada de todo o acervo probatório junto à exordial. No 

caso, como apenas impugna a vinculação do pagamento de multas à 

expedição documento veicular, os papéis juntados à inicial são suficientes 

para tornar o feito adequado à espécie. Ultrapassada esta fase, volto-me 
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ao mérito. Nos autos, pretende-se assegurar a expedição do CRLV do 

veículo da parte impetrante independentemente do pagamento de multas 

vinculadas ao automóvel. Pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria 

que é ilegal o condicionamento do pagamento de multas para obtenção do 

licenciamento do veículo sem que haja dupla notificação do infrator: a 

primeira por ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, art. 280, VI), e 

a segunda quando do julgamento da regularidade do auto de infração e da 

imposição da penalidade (CTB, art. 281, caput). (STJ. RESP 651204-rs. 

Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI). A questão, inclusive, é objeto de duas 

súmulas do STJ: Súmula 127 DJ 23/03/1995 p. 6730, RSSTJ vol. 9 p. 169, 

RSTJ vol. 72 p. 283 RT vol. 714 p. 232 Decisão: 14/03/1995: E ilegal 

condicionar a renovação da licença de veiculo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado. Súmula 312 DJ 23/05/2005 p. 371 RSSTJ 

vol. 25 p. 123 RSTJ vol. 191 p. 590 Decisão: 11/05/2005: No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Na espécie, a autoridade coatora não juntou provas de dupla notificação 

do infrator, não sendo possível inferir se atenderam ou não à disposição 

legal, de forma que a ilegalidade de sua vinculação ao pagamento do IPVA 

é medida que se impõe. Confira-se julgado: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

– EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE - 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MULTAS – IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE, TÃO SOMENTE PARA POSSIBILITAR A OBTENÇÃO DO 

LICENCIAMENTO DO VEÍCULO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO 

DAS MULTAS . “É ilegal a exigência do prévio pagamento demulta para o 

licenciamento e transferência de veículo quando não verificado o requisito 

da dupla notificação. Recurso não provido.” (Ap, 41097/2013, DES.LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

14/10/2014, Data da publicação no DJE 23/10/2014). “A discussão quanto 

à legalidade ou não de multas de trânsito deve se dar pelas vias ordinárias 

por necessidade de dilação probatória para apurar se o ato administrativo 

está ou não revestido de ilegalidade, o que é vedado na via estreita do 

mandado de segurança. (...).” (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame 

Necessário 6315/2011, relator Desembargador José Silvério Gomes, 

julgamento em 16/8/2011). (ReeNec 127259/2014, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015). Por oportuno, registre-se que a 

constatação da regularidade de notificação do infrator é prova que 

compete à autoridade coatora, já que não se pode cobrar do impetrante a 

confecção de prova negativa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA. FRAUDE. ÔNUS DA 

PROVA. INEXIGIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. Nos termos do artigo 333, inciso II, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A 

inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera danos morais in 

re ipsa. O valor indenizatório deve ser aferido com moderação e 

proporcionalidade ao dano causado, a fim de que não se estimule 

reparação além do razoável e enriquecimento indevido. (TJ-DF; Rec 

2012.03.1.028587-5; Ac. 794.372; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras 

Neves; DJDFTE 11/06/2014; Pág. 160). – grifou-se. Isso posto, e por tudo 

que dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA para 

determinar que seja expedido o CRLV e a liberação do veículo em questão, 

independentemente do pagamento de multas, forte no art. 487, I CPC; (b) 

Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 

e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) Após o decurso do prazo para a 

interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância 

Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; 

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 07 de 

fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007775-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

4ª CIRETRAN DE CÁCERES (IMPETRADO)

CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA contra ato ilegal do CHEFE DA 4ª 

CIRETRAN DE CÁCERES/MT, que não expediu o CRLV do seu veículo, 

após o devido pagamento das respectivas taxas, bem como não liberou a 

moto apreendida em blitz, ao fundamento de que necessário o 

adimplemento de multas, razão pela qual se volve perante este Juízo. Com 

a inicial, veio documentação. Liminar deferida. Notificada a autoridade 

coatora, prestou as informações devidas, sustentando: · Inviabilidade da 

via eleita; · Ausência de prova pré-constituída; · no mérito, que o ato 

administrativo está em conformidade com a lei de regência. O Ministério 

Público inclina-se pela concessão da segurança. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Nos autos, 

pretende-se assegurar a expedição do CRLV do veículo da parte 

impetrante independentemente do pagamento de multa vinculada ao 

automóvel. Reporto-me, de início, às questões prévias suscitadas pela 

autoridade coatora. Em primeiro, o mandado de segurança é ação própria 

para atacar o ato da administração pública que, em tese, contrarie 

legislação, bastando para isso prova pré-constituída. Quanto à prova 

pré-constituída, o mandado de segurança é espécie de ação que não 

comporta dilação probatória, sendo viável apenas sua utilização quando o 

pedido comporta a juntada de todo o acervo probatório junto à exordial. No 

caso, como apenas impugna a vinculação do pagamento de multas à 

expedição documento veicular, os papéis juntados à inicial são suficientes 

para tornar o feito adequado à espécie. Ultrapassada esta fase, volto-me 

ao mérito. Nos autos, pretende-se assegurar a expedição do CRLV do 

veículo da parte impetrante independentemente do pagamento de multas 

vinculadas ao automóvel. Pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria 

que é ilegal o condicionamento do pagamento de multas para obtenção do 

licenciamento do veículo sem que haja dupla notificação do infrator: a 

primeira por ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, art. 280, VI), e 

a segunda quando do julgamento da regularidade do auto de infração e da 

imposição da penalidade (CTB, art. 281, caput). (STJ. RESP 651204-rs. 

Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI). A questão, inclusive, é objeto de duas 

súmulas do STJ: Súmula 127 DJ 23/03/1995 p. 6730, RSSTJ vol. 9 p. 169, 

RSTJ vol. 72 p. 283 RT vol. 714 p. 232 Decisão: 14/03/1995: E ilegal 

condicionar a renovação da licença de veiculo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado. Súmula 312 DJ 23/05/2005 p. 371 RSSTJ 

vol. 25 p. 123 RSTJ vol. 191 p. 590 Decisão: 11/05/2005: No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Na espécie, a autoridade coatora não juntou provas de dupla notificação 

do infrator, não sendo possível inferir se atenderam ou não à disposição 

legal, de forma que a ilegalidade de sua vinculação ao pagamento do IPVA 

é medida que se impõe. Confira-se julgado: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

– EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE - 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MULTAS – IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE, TÃO SOMENTE PARA POSSIBILITAR A OBTENÇÃO DO 

LICENCIAMENTO DO VEÍCULO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO 

DAS MULTAS . “É ilegal a exigência do prévio pagamento demulta para o 

licenciamento e transferência de veículo quando não verificado o requisito 

da dupla notificação. Recurso não provido.” (Ap, 41097/2013, DES.LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

14/10/2014, Data da publicação no DJE 23/10/2014). “A discussão quanto 

à legalidade ou não de multas de trânsito deve se dar pelas vias ordinárias 

por necessidade de dilação probatória para apurar se o ato administrativo 

está ou não revestido de ilegalidade, o que é vedado na via estreita do 

mandado de segurança. (...).” (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame 

Necessário 6315/2011, relator Desembargador José Silvério Gomes, 

julgamento em 16/8/2011). (ReeNec 127259/2014, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015). Por oportuno, registre-se que a 

constatação da regularidade de notificação do infrator é prova que 

compete à autoridade coatora, já que não se pode cobrar do impetrante a 

confecção de prova negativa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA. FRAUDE. ÔNUS DA 

PROVA. INEXIGIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 
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DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. Nos termos do artigo 333, inciso II, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A 

inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera danos morais in 

re ipsa. O valor indenizatório deve ser aferido com moderação e 

proporcionalidade ao dano causado, a fim de que não se estimule 

reparação além do razoável e enriquecimento indevido. (TJ-DF; Rec 

2012.03.1.028587-5; Ac. 794.372; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras 

Neves; DJDFTE 11/06/2014; Pág. 160). – grifou-se. Isso posto, e por tudo 

que dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA para 

determinar que seja expedido o CRLV e a liberação do veículo em questão, 

independentemente do pagamento de multas, forte no art. 487, I CPC; (b) 

Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 

e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) Após o decurso do prazo para a 

interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância 

Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; 

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 07 de 

fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006878-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMERO ANDERSON ANHES BARBOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

Prefeitura Municipal de Cáceres (IMPETRADO)

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

ROMERO ANDERSON ANHES BARBOSA contra ato ilegal do PREFEITO 

MUNICIPAL DE CÁCERES SR. FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES SR. MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA. O impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa 

ao cargo público de Assistente Administrativo, regulado pelo Edital n.º 

003/2017 – PMC de 06 de abril de 2017, na qual foi regularmente aprovado 

na prova objetiva do certame na 24º (vigésima quarta) colocação. Em 

razão disso, após a homologação do concurso, foi devidamente nomeado 

pelo Decreto n. 465 de 08 de setembro de 2017 e que, inclusive, 

apresentou a documentação exigida, em 27/09/2017, dentro do prazo 

estabelecido. Contudo, menciona que a municipalidade se negou a dar 

posse no prazo legal, mesmo tendo sido aprovado e nomeado para o 

cargo em questão, ante a isso, aduz que está clara a ilegalidade cometida 

pela Administração Pública em omitir o ato de sua posse. Diante desses 

fatos, volve-se perante este Juízo requerendo que seja concedida 

liminarmente a determinação para que o ente público efetive a sua posse 

e, no mérito, a concessão da segurança confirmando definitivamente a 

liminar. Com a inicial, veio documentação. Decisão deferindo a liminar 

vindicada e determinando a notificação da autoridade coatora (Id: 

10604278). A autoridade coatora manifestou no feito requerendo a 

extinção do presente writ sem a resolução do mérito, ao argumento de 

perda de seu objeto pelo cumprimento da decisão liminar (Id: 10890960). 

Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 11394122). Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

De início, no que tange a alegação do ente público de que houve a perda 

do objeto da ação, em razão do cumprimento da liminar deferida nos autos, 

se mostra impertinente, visto que o fato de ter cumprido a decisão liminar, 

deferida em sede de cognição sumária, não retira o interesse processual 

à tutela jurisdicional definitiva postulada nos autos, visto que não houve o 

exaurimento do objeto da ação, ante a inoperância da coisa julgada 

material. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado: TJ-MT 

- Agravo Regimental AGR 00562072220128110000 56207/2012 (TJ-MT) 

Data de publicação: 24/07/2012 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA - COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

HEMORRÁGICO – LIMINAR PARA INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO - 

PERDA DO OBJETO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. O cumprimento 

de liminar satisfativa não implica em perda do objeto, já que o interesse de 

agir é verificado quando da impetração. A decisão que antecipa o mérito 

não tem caráter definitivo, precisa ser ratificada por sentença. (AgR 

56207/2012, DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 

24/07/2012) Ultrapassada a fase preliminar, reporto-me ao mérito da 

causa. Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade e da 

legitimidade no ato de omissão da administração pública em efetivar a 

posse do impetrante no cargo para o qual foi devidamente aprovado e 

posteriormente nomeado para provimento do cargo de Assistente 

Administrativo do Município de Cáceres. É caso de concessão da ordem. 

Dos autos, observa-se que o impetrante logrou êxito em classificar-se em 

2º lugar no concurso público lançado por meio do edital n.º 003/2017 – 

PMC, de 06 de abril de 2017, destinado ao provimento do cargo de 

Assistente Administrativo, pertencente ao quadro de servidores efetivos 

do Município de Cáceres/MT. Com a homologação do certame, a 

Administração Pública Municipal, por meio do Decreto nº 465 de 08 de 

setembro de 2017, nomeou o impetrante para o cargo em que foi 

devidamente aprovado, tudo dentro da normalidade prevista para o 

certame. Diante disso e considerando o disposto na Lei Complementar n.º 

25 de 27 de Novembro de 1997 do Município de Cáceres, que trata do 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, a próxima etapa, após 

a nomeação, seria a posse do candidato, que deveria ocorrer no prazo de 

ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO ATO DE NOMEAÇÃO, podendo 

ser prorrogado uma única vez por igual período a requerimento do 

interessado, mediante adequada justificativa. Tal disposição está 

expressa no § 1º, art. 14 da legislação acima referida, cuja redação a 

seguir se reproduz: “Art. 14 Posse é aceitação expressa das atribuições, 

deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 

compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência as normas 

legais e regulamentares, formalizada com assinatura do termo pela 

autoridade competente e pelo empossado. § 1º A posse ocorrerá no 

prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação, 

prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do interessado, mediante 

justificativa.” Ocorreu que, mesmo diante de expressa disposição legal, o 

ente público, ora impetrado, deixou de cumprir com o rigor da lei, se 

omitindo quanto ao ato de posse do candidato no prazo máximo fixado, 

bem como de tantos outros candidatos do mesmo certame, o que 

evidencia assim, uma clara intenção de pura e simplesmente protelar ato 

administrativo da qual não pode dispor. Inclusive, sobre o tema, o próprio 

Supremo Tribunal Federal editou o verbete de Súmula Vinculante de n.º 16 

do STF, confirmando o disposto, cujo teor transcreve-se: “Funcionário 

nomeado por concurso tem direito à posse”. – grifou-se. Ao que se nota a 

não efetivação da posse ocorreu por omissão da própria Administração 

Pública e não por qualquer ato que se possa atribuir culpa ao aspirante, 

até porque, o mesmo protocolou em 27/09/2017 toda a documentação 

exigida, junto à Secretaria de Administração, ou seja, no local indicado e 

dentro do prazo estabelecido, nos termos do que dispõe o art. 2º do 

Decreto de nomeação, conforme segue: “Art. 2º Os documentos exigidos 

contidos no anexo I, devem ser apresentados na Coordenação e 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Ato de Nomeação.” Consigna 

ainda que o candidato, ao ser nomeado, organizou-se de modo a dar 

cumprimento a todos os preceitos legais e editalícios, desvinculando-se de 

cargo público ou emprego a fim de velar pela não cumulatividade ilegal de 

cargos públicos ou incompatibilidade de horários. Desse modo, é evidente 

que o ato de posse deveria ter ocorrido no prazo impreterível de 30 (trinta) 

dias contados do ato de nomeação, o que não ocorreu, ficando clara a 

violação do direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido, é a 

jurisprudência deste Estado: TJ-MT - Mandado de Segurança MS 

00978381420108110000 97838/2010 (TJ-MT) Data de publicação: 

30/03/2011 Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE NO CARGO DE 

FISCAL PARA O QUAL FOI NOMEADO - SERVIDOR APOSENTADO - 

RENÚNCIA DE SUA APOSENTADORIA ANTES DA POSSE - PARECER DA 

PREVIVAG FAVORÁVEL - POSSE NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO - 

VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO À POSSE - FUNCIONÁRIO 

NOMEADO TEM DIREITO À POSSE CONFORME SÚMULA Nº 16 DO STF - 

ORDEM CONCEDIDA. De acordo com a Súmula n° 16 do STF, servidor 

nomeado por concurso público direito a posse. Comprovada a renúncia de 

seus proventos de aposentadoria é impossível ocorrer acumulação de 

proventos, devendo ser empossado no novo vínculo funcional, para o qual 

fora aprovado no certame. Ordem concedida. (MS 97838/2010, DES. JOSÉ 

TADEU CURY, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 
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PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2011, Publicado no DJE 

30/03/2011) Encontrado em: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 30/03/2011 - 30/3/2011 Mandado É assim 

também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Direito subjetivo de 

servidor nomeado à posse "A pretensão recursal não merece acolhida. É 

que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de 

que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à 

posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é que se 

forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir 

de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos." (RE 

596892, Relator Ministro Ricardo, decisão monocrática, julgamento em 

19.5.2011, DJe de 25.5.2011). Ante a todos esses fundamentos, a 

concessão da segurança é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo 

que dos autos consta, DECIDO: a) CONCEDER A SEGURANÇA, 

confirmando a liminar deferida nos autos, para: I) determinar que a 

autoridade coatora promova a POSSE de ROMERO ANDERSON ANHES 

BARBOSA, no cargo para o qual foi nomeado pelo Decreto n.º 465, de 08 

de setembro de 2017, forte no art. 487, I do CPC; b) Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ; c) Após o decurso do prazo para a interposição de 

recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do 

disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; d) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 07 de fevereiro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005948-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARA MUNICIPAL CACERES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS DO PANTANAL (IMPETRADO)

PAULO DONIZETE DA COSTA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela 

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES contra ato ilegal do Diretor Executivo 

da Autarquia Águas do Pantanal, PAULO DONIZETE DA COSTA, que teria 

impedido o acesso dos vereadores CREUDE CASTRILLON e WAGNER 

BARONE no aterro sanitário da cidade com o objetivo de fiscalizar o local 

público, razão pela qual se volve perante este Juízo. Com a inicial, veio 

documentação. Liminar deferida. Informações prestadas pela autoridade 

coatora. Parecer ministerial pela concessão da segurança. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Nos 

autos, pretende-se garantir o acesso de vereadores a local público (aterro 

sanitário) com o objetivo de fiscalização. É caso de concessão da 

segurança. É direito e dever da Câmara de Vereadores de Cáceres 

fiscalizar o Município e suas autarquias, por meio de controle externo, nos 

termos do art. 31 da Constituição da República e da Lei Orgânica 

Municipal: “Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de 

controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.” (CR/88). 

“Art. 25. XXIV - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive 

da administração indireta, e sustar os atos normativos que exorbitem do 

poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa;” (Lei Orgânica 

Municipal); Portanto, à vista dos preceitos legais e especialmente do 

sistema de pesos e contrapesos havido entre os Poderes insculpidos em 

nosso sistema democrático, apresenta-se totalmente ilegal o impedimento 

de acesso dos vereadores no aterro sanitário ou qualquer órgão, quando 

no exercício de sua função fiscalizatória. Deste modo, a concessão da 

segurança é medida impositiva para o fim de assegurar o regular exercício 

da Câmara Municipal de Cáceres. Isso posto, e por tudo que dos autos 

consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA para garantir o acesso 

dos vereadores ao aterro sanitário de Cáceres, confirmando a liminar 

deferida, forte no art. 487, I CPC; (b) Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 

105 STJ; (c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso 

voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do 

disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; (d) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 07 de fevereiro de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005948-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARA MUNICIPAL CACERES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS DO PANTANAL (IMPETRADO)

PAULO DONIZETE DA COSTA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela 

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES contra ato ilegal do Diretor Executivo 

da Autarquia Águas do Pantanal, PAULO DONIZETE DA COSTA, que teria 

impedido o acesso dos vereadores CREUDE CASTRILLON e WAGNER 

BARONE no aterro sanitário da cidade com o objetivo de fiscalizar o local 

público, razão pela qual se volve perante este Juízo. Com a inicial, veio 

documentação. Liminar deferida. Informações prestadas pela autoridade 

coatora. Parecer ministerial pela concessão da segurança. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Nos 

autos, pretende-se garantir o acesso de vereadores a local público (aterro 

sanitário) com o objetivo de fiscalização. É caso de concessão da 

segurança. É direito e dever da Câmara de Vereadores de Cáceres 

fiscalizar o Município e suas autarquias, por meio de controle externo, nos 

termos do art. 31 da Constituição da República e da Lei Orgânica 

Municipal: “Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de 

controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.” (CR/88). 

“Art. 25. XXIV - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive 

da administração indireta, e sustar os atos normativos que exorbitem do 

poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa;” (Lei Orgânica 

Municipal); Portanto, à vista dos preceitos legais e especialmente do 

sistema de pesos e contrapesos havido entre os Poderes insculpidos em 

nosso sistema democrático, apresenta-se totalmente ilegal o impedimento 

de acesso dos vereadores no aterro sanitário ou qualquer órgão, quando 

no exercício de sua função fiscalizatória. Deste modo, a concessão da 

segurança é medida impositiva para o fim de assegurar o regular exercício 

da Câmara Municipal de Cáceres. Isso posto, e por tudo que dos autos 

consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA para garantir o acesso 

dos vereadores ao aterro sanitário de Cáceres, confirmando a liminar 

deferida, forte no art. 487, I CPC; (b) Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 

105 STJ; (c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso 

voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do 

disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; (d) Publique-se. 
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Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela 

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES contra ato ilegal do Diretor Executivo 

da Autarquia Águas do Pantanal, PAULO DONIZETE DA COSTA, que teria 

impedido o acesso dos vereadores CREUDE CASTRILLON e WAGNER 

BARONE no aterro sanitário da cidade com o objetivo de fiscalizar o local 

público, razão pela qual se volve perante este Juízo. Com a inicial, veio 

documentação. Liminar deferida. Informações prestadas pela autoridade 

coatora. Parecer ministerial pela concessão da segurança. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Nos 

autos, pretende-se garantir o acesso de vereadores a local público (aterro 

sanitário) com o objetivo de fiscalização. É caso de concessão da 

segurança. É direito e dever da Câmara de Vereadores de Cáceres 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 129 de 924



fiscalizar o Município e suas autarquias, por meio de controle externo, nos 

termos do art. 31 da Constituição da República e da Lei Orgânica 

Municipal: “Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de 

controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.” (CR/88). 

“Art. 25. XXIV - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive 

da administração indireta, e sustar os atos normativos que exorbitem do 

poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa;” (Lei Orgânica 

Municipal); Portanto, à vista dos preceitos legais e especialmente do 

sistema de pesos e contrapesos havido entre os Poderes insculpidos em 

nosso sistema democrático, apresenta-se totalmente ilegal o impedimento 

de acesso dos vereadores no aterro sanitário ou qualquer órgão, quando 

no exercício de sua função fiscalizatória. Deste modo, a concessão da 

segurança é medida impositiva para o fim de assegurar o regular exercício 

da Câmara Municipal de Cáceres. Isso posto, e por tudo que dos autos 

consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA para garantir o acesso 

dos vereadores ao aterro sanitário de Cáceres, confirmando a liminar 

deferida, forte no art. 487, I CPC; (b) Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 

105 STJ; (c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso 

voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do 

disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; (d) Publique-se. 
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KARLA SANTANA DA SILVA (IMPETRANTE)

MARCILENE COSTA MONTEIRO (IMPETRANTE)

ANA PAULA BARBOSA (IMPETRANTE)
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SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Cáceres - MT o senhor , FRANCIS MARIS 

CRUZ (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

ROSENI INACIO PEREIRA FRANCISCO, KARLA SANTANA DA SILVA, 

PRISCILA HELENA GOMES BARUFFI, ANA PAULA BARBOSA DA SILVA, 

RENATA CAROLINE DOS SANTOS LOPES e MARCILENE COSTA 

MONTEIRO contra ato ilegal do PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES SR. 

FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES SR. MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA. As impetrantes 

aduzem, em síntese, que concorreram a vaga relativa ao cargo público de 

Professor Licenciado em Pedagogia com Docência para Escolas da Zona 

Urbana, regulado pelo Edital n.º 002/2017 – PMC de 06 de abril de 2017, na 

qual foram regularmente aprovadas na prova objetiva do certame na 1º, 

8º, 12º, 23º, 26º e 1º - PcD colocação, respectivamente. Em razão disso, 

após a homologação do concurso, foram devidamente nomeadas pelo 

Decreto n. 503 de 25 de setembro de 2017 e que, inclusive, apresentaram 

a documentação exigida, em 13/10/2017, 24/10/2017, 28/09/2017, 

05/10/2017, 23/10/2017 e 20/10/2017, todas dentro do prazo estabelecido. 

Contudo, mencionam que a municipalidade se negou a dar posse no prazo 

legal, mesmo tendo sido todas aprovadas e nomeadas para o cargo em 

questão, ante a isso, alegam que está clara a ilegalidade cometida pela 

Administração. Diante desses fatos, volvem-se perante este Juízo 

requerendo que seja concedida liminarmente a determinação para que o 

ente público efetive a posse das impetrantes e, no mérito, a concessão da 

segurança confirmando definitivamente a liminar. Com a inicial, veio 

documentação. Decisão deferindo a liminar vindicada e determinando a 

notificação da autoridade coatora (Id: 11202592). A autoridade coatora 

manifestou no feito requerendo a extinção do presente writ sem a 

resolução do mérito, ao argumento de perda de seu objeto pelo 

cumprimento da decisão liminar (Id: 11261072). Parecer ministerial 

pugnando pela concessão da ordem (Id: 11629530). Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. De início, no 

que tange a alegação do ente público de que houve a perda do objeto da 

ação, em razão do cumprimento da liminar deferida nos autos, se mostra 

impertinente, visto que o fato de ter cumprido a decisão liminar, deferida 

em sede de cognição sumária, não retira o interesse processual à tutela 

jurisdicional definitiva postulada nos autos, visto que não houve o 

exaurimento do objeto da ação, ante a inoperância da coisa julgada 

material. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado: TJ-MT 

- Agravo Regimental AGR 00562072220128110000 56207/2012 (TJ-MT) 

Data de publicação: 24/07/2012 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA - COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

HEMORRÁGICO – LIMINAR PARA INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO - 

PERDA DO OBJETO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. O cumprimento 

de liminar satisfativa não implica em perda do objeto, já que o interesse de 

agir é verificado quando da impetração. A decisão que antecipa o mérito 

não tem caráter definitivo, precisa ser ratificada por sentença. (AgR 

56207/2012, DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 

24/07/2012) Ultrapassada a fase preliminar, reporto-me ao mérito da 

causa. Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade e da 

legitimidade no ato de omissão da administração pública em efetivar a 

posse das impetrantes no cargo para o qual foram devidamente 

aprovadas e posteriormente nomeadas para provimento do cargo 

Professor Licenciado em Pedagogia com Docência do Município de 

Cáceres. É caso de concessão da ordem. Dos autos, observa-se que as 

impetrantes lograram êxito em classificar-se em 1º, 8º, 12º, 23º, 26º e 1º - 

PcD lugar no concurso público lançado por meio do edital n.º 002/2017 – 

PMC, de 06 de abril de 2017, destinado ao provimento do cargo de 

Professor Licenciado em Pedagogia com Docência, pertencente ao quadro 

de servidores efetivos do Município de Cáceres/MT. Com a homologação 

do certame, a Administração Pública Municipal, por meio do Decreto n.º 

503, de 25 de setembro de 2017, nomeou as impetrantes para o cargo em 

que foram aprovadas, tudo dentro da normalidade prevista do certame. 

Diante disso e considerando o disposto na Lei Complementar n.º 25 de 27 

de Novembro de 1997 do Município de Cáceres, que trata do Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, a próxima etapa, após a 

nomeação, seria a posse das candidatas, que deveria ocorrer no prazo 

de ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO ATO DE NOMEAÇÃO, podendo 

ser prorrogada uma única vez por igual período a requerimento das 

interessadas, mediante adequada justificativa. Tal disposição está 

expressa no § 1º, art. 14 da legislação acima referida, cuja redação a 

seguir se reproduz: “Art. 14 Posse é aceitação expressa das atribuições, 

deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 

compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência as normas 

legais e regulamentares, formalizada com assinatura do termo pela 

autoridade competente e pelo empossado. § 1º A posse ocorrerá no 

prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação, 

prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do interessado, mediante 

justificativa.” Ocorreu que, mesmo diante de expressa disposição legal, o 

ente público, ora impetrado, deixou de cumprir com o rigor da lei, se 

omitindo quanto ao ato de posse das candidatas no prazo máximo fixado, 

bem como de tantos outros candidatos do mesmo certame, evidenciando 

assim, uma clara intenção de pura e simplesmente protelar ato 

administrativo da qual não pode dispor. Inclusive, sobre o tema, o próprio 

Supremo Tribunal Federal editou o verbete de Súmula Vinculante de n.º 16 

do STF, confirmando o disposto, cujo teor transcreve-se: “Funcionário 

nomeado por concurso tem direito à posse”. – grifou-se. Ao que se nota a 

não efetivação da posse ocorreu por omissão da própria Administração 

Pública e não por qualquer ato que se possa atribuir culpa as aspirantes, 

até porque, as mesmas protocolaram em 13/10/2017, 24/10/2017, 

28/09/2017, 05/10/2017, 23/10/2017 e 20/10/2017 toda a documentação 

exigida, junto à Secretaria de Administração, ou seja, no local indicado e 

dentro do prazo estabelecido, nos termos do que dispõe o art. 2º do 

Decreto de nomeação, conforme segue: “Art. 2º Os documentos exigidos 

contidos no anexo I, devem ser apresentados na Coordenação e 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Ato de Nomeação.” Consigna 

ainda que as candidatas, ao ser nomeadas, organizaram-se de modo a 

dar cumprimento a todos os preceitos legais e editalícios, 

desvinculando-se de cargos públicos ou empregos a fim de velar pela não 

cumulatividade ilegal de cargos públicos ou incompatibilidade de horários. 

Desse modo, é evidente que o ato de posse deveria ter ocorrido no prazo 

impreterível de 30 (trinta) dias contados do ato de nomeação, o que não 
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ocorreu, ficando evidente a violação do direito líquido e certo das 

impetrantes. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Estado: TJ-MT - 

Mandado de Segurança MS 00978381420108110000 97838/2010 (TJ-MT) 

Data de publicação: 30/03/2011 Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - 

POSSE NO CARGO DE FISCAL PARA O QUAL FOI NOMEADO - SERVIDOR 

APOSENTADO - RENÚNCIA DE SUA APOSENTADORIA ANTES DA POSSE 

- PARECER DA PREVIVAG FAVORÁVEL - POSSE NEGADA PELA 

ADMINISTRAÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO À POSSE - 

FUNCIONÁRIO NOMEADO TEM DIREITO À POSSE CONFORME SÚMULA Nº 

16 DO STF - ORDEM CONCEDIDA. De acordo com a Súmula n° 16 do STF, 

servidor nomeado por concurso público direito a posse. Comprovada a 

renúncia de seus proventos de aposentadoria é impossível ocorrer 

acumulação de proventos, devendo ser empossado no novo vínculo 

funcional, para o qual fora aprovado no certame. Ordem concedida. (MS 

97838/2010, DES. JOSÉ TADEU CURY, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2011, 

Publicado no DJE 30/03/2011) Encontrado em: TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 30/03/2011 - 

30/3/2011 Mandado É assim também a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal: Direito subjetivo de servidor nomeado à posse "A pretensão 

recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo 

público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). E, como se sabe, 

somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a 

Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual 

cumulação ilícita de cargos." (RE 596892, Relator Ministro Ricardo, decisão 

monocrática, julgamento em 19.5.2011, DJe de 25.5.2011). Ante a todos 

esses fundamentos, a concessão da segurança é medida que se impõe. 

ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: a) CONCEDER A 

SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida nos autos, para: I) determinar 

que a autoridade coatora promova a POSSE de ROSENI INACIO PEREIRA 

FRANCISCO, KARLA SANTANA DA SILVA, PRISCILA HELENA GOMES 

BARUFFI, ANA PAULA BARBOSA DA SILVA, RENATA CAROLINE DOS 

SANTOS LOPES e MARCILENE COSTA MONTEIRO, no cargo para o qual 

foram nomeadas pelo Decreto n.º 503, de 25 de setembro de 2017, forte 

no art. 487, I do CPC; b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme 

art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; c) Após o 

decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se 

os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da 

Lei n.º 12.016/2009; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 07 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006268-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YASLLAN TEIXEIRA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Colegiado de Curso de Bacharelado em Medicina da 

Universidade do Estado de Mato Grosso - CÁCERES (IMPETRADO)

MAGNIFICA REITORA (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

YASLLAN TEIXEIRA COSTA contra ato da REITORA DA UNEMAT e do 

Presidente do Conselho do Colegiado do Curso de Medicina da UNEMAT, 

no qual impugna o indeferimento do seu pedido de transferência ex oficio. 

Segundo noticia, o impetrante é policial militar e foi transferido ex oficio 

para a cidade de Cáceres em julho de 2017. Ocorre que o autor cursava a 

Faculdade de Educação Física na UFMT e pretende a transferência para a 

Faculdade de Medicina da UNEMAT. Entretanto, a instituição de ensino 

indeferiu o pedido administrativo, ao fundamento que em Cáceres há 

faculdade congênere a do impetrante, não cabendo a transferência 

pretendida, razão pela qual se volve perante este Juízo. Documentos em 

anexo à exordial. Liminar indeferida. O impetrante opôs Embargos de 

Declaração, no qual noticia que omissão/contradição na decisão 

impugnada. Em seus argumentos aponta que o curso da UFMT é 

licenciatura em educação física, enquanto o da UNEMAT é Bacharelado, 

fato que autorizaria a mudança de curso. Em informações, a UNEMAT 

opôs-se à pretensão inicial, noticiando que o impetrante havia trancado o 

curso de Educação Física junto a UFMT, frequentando outro curso, de 

Biomedicina na Universidade de Cuiabá. Informa também que os cursos de 

educação física da UFMT e da UNEMAT, ainda que não idênticos, são 

afins e seria ilegal transferir o impetrante para o curso mais concorrido da 

instituição pública. Embargos conhecidos e não providos. Informações 

complementares apresentadas pela UNEMAT, no sentido de que, segundo 

o Conselho Nacional de Educação, a formação acadêmica de licenciados e 

de bacharéis de Educação Física qualifica indistintamente todos os 

estudantes para o registro profissional, como possuidores de diploma 

obtido em curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou 

reconhecido, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 

1998, de modo a atuarem profissionalmente na área da Educação Física 

em espaços profissionais não-escolares como academias, clubes 

esportivos e similares. Notícia de indeferimento do efeito ativo em sede de 

Agravo de Instrumento pela Exma. Sra. Relatora Des. Helena Maria 

Bezerra Ramos. Parecer ministerial pela denegação da segurança. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

Versam os autos sobre pedido de concessão de liminar para assegurar a 

transferência do impetrante YASLLAN TEIXEIRA COSTA da faculdade de 

Educação Física da UFMT para o de Medicina da UNEMAT, ao fundamento 

de que foi transferido ex officio para esta cidade de Cáceres. É caso de 

denegação da segurança. Conforme prescrito, a transferência ex officio e 

o direito à matrícula na localidade de destino a que se refere a impetrante, 

independente da existência de vaga, estão previstos no art. 1.º da Lei n.º 

9.536/1997: "Art. 1º - A transferência ex officio a que se refere o 

parágrafo único do art.49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, 

em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando 

se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu 

dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou 

transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o 

município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais 

próxima desta. Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o 

interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em 

razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança." 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 3324, declarou a 

inconstitucionalidade do dispositivo, sem redução de texto, assentando 

que a interpretação do disposto há de ser no sentido de encerrar a 

cláusula "entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino", e 

observar para a transferência a natureza privada ou pública da 

universidade de origem, viabilizando a matrícula na congênere. A função 

do benefício concedido aos servidores públicos é a de assegurar a 

continuidade dos estudos no novo local em que irá exercer as suas 

atribuições. Na espécie, o impetrante, policial militar, foi transferido ex 

officio da Cidade de Cuiabá para esta de Cáceres (ID 10260370) e 

pretende frequentar o curso de Medicina da universidade pública, quando 

cursava Educação Física na UFMT. Entretanto, há nesta localidade 

Universidade Pública que ofereça curso similar/afim ao frequento pelo 

impetrante junto a UFMT, qual seja: Bacharelado em Educação Física. Ora, 

tendo em vista que em nenhum momento a lei de diretrizes e bases permite 

a alteração do curso do servidor transferido, não cabe à Administração 

inovar e deferir pleito nesse sentido, pois somente lhe é permitido agir 

conforme a lei determina a não apenas de forma a não contrariá-la. Neste 

contexto, e a fim de dirimir controvérsia, diga-se que o Conselho Nacional 

de Educação, em ofício a UNEMAT, esclareceu que a formação acadêmica 

de licenciados e de bacharéis de Educação Física qualifica 

INDISTINTAMENTE todos os estudantes para o registro profissional, como 

possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente 

autorizado ou reconhecido, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.696, de 1º de 

setembro de 1998, de modo a atuarem profissionalmente na área da 

Educação Física em espaços profissionais não-escolares como 

academias, clubes esportivos e similares. Portanto, a tese do autor não 

prospera. A Constituição da República há de ser interpretada 

sistematicamente, e, se é certo que a CR/88 assegura a educação como 

direito de todos a dever do Estado (art. 205), não é menos certo que a 

mesma Carta estatui, como princípio básico para a ministração do ensino, 

a igualdade de condições para o acesso a permanência na escola (art. 

206, I) e a autonomia universitária (art. 207). Deste modo, totalmente 

desarrazoada a pretensão do impetrante, porquanto há na UNEMAT curso 

similar/afim ao do autor em Cuiabá, não cabendo ao interessado em sede 

de transferência ex officio eleger a faculdade que pretende dar 

continuidade, de sorte que a denegação da segurança se impõe. Nesse 

sentido: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. 
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TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. 

CURSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFINIDADE ENTRE 

OS CURSOS. I - De acordo com o disposto no artigo 1º da Lei nº 9.536/97, 

com a interpretação dada pelo Colendo STF, no julgamento da ADInº 3.324, 

o dependente de militar transferido ex officio, tem assegurada a 

continuidade de seus estudos em instituição de ensino congênere, situada 

na localidade de destino, em qualquer época do ano e independentemente 

da existência de vagas, desde que haja afinidade entre os cursos. II - Em 

que pese estarem presentes os requisitos exigidos pela Lei 9.536/97, ou 

seja, a transferência ex officio e congeneriedade das instituições, já que 

tanto a instituição de origem, como a instituição de destino são públicas, 

constata-se que inexiste “afinidade” entre os cursos de origem e de 

destino, já que os autores estudavam na modalidade “à distância” (o 

primeiro Apelante cursava Administração Pública e a segunda apelante, 

Letras Português/Espanhol) e gostariam de frequentar cursos presenciais 

nas modalidades de História e Psicologia. III- Apelo desprovido.” (TRF-2ª 

Região, Oitava Turma Especializada, AC 0002596-93.2011.4.02.5103, 

Relator Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 

15/05/2014, unânime), Não fosse apenas isso, como bem ressaltou a 

Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, os cursos 

de Medicina e de Educação Física não são afins, de forma que 

injustificável o pedido em tela. Ademais, o pedido em voga, na verdade, 

apresenta-se como verdadeira burla ao vestibular, forma mais 

democrática de ingresso na Universidade e disponível a todos os 

interessados, inclusive ao impetrante, mormente quando se trata do curso 

mais concorrido (ficou em 242,33 candidatos por cada vaga de medicina 

na ampla concorrência). Em sendo assim, a denegação da segurança se 

impõe. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) 

DENEGAR a segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com 

resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; (b) Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ; (c) Desnecessário o reexame necessário, posto que 

denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º); (d) Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo; (e) Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 08 de fevereiro de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000658-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PATRICIA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JÚLIO CEZAR MODESTO SANTOS (IMPETRADO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(IMPETRADO)

Marco Aurélio Marrafon (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra o ato do 

Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato 

Grosso – MARCO AURÉLIO MARRAFON e outro, no qual impugna, em 

síntese, o edital de classificação do concurso da SEDUC. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Verifica-se 

que o mandamus pretende atacar ato do Secretário de Estado de 

Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. Tratando-se de 

Mandado de Segurança, algumas considerações merecem ser tecidas 

relativas às normas de competência. É que em sede de ação mandamental 

a competência é de natureza absoluta, devendo ser fixada em razão da 

QUALIFICAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA como coatora e de sua 

sede funcional. Sobre a matéria, preleciona Hely Lopes Meirelles: “A 

competência para julgar mandado de segurança define-se pela categoria 

da autoridade coatora e pela sua sede funcional [...]. Para a fixação do 

juízo competente em mandado de segurança não interessa a natureza do 

ato impugnado; o que importa é a sede da autoridade coatora e sua 

categoria funcional, reconhecida nas normas de organização judiciária 

pertinentes.” (in Mandado de Segurança, 31ª edição, Malheiros Editores, 

págs. 75 e 77). Na espécie, a autoridade apontada como coatora é 

qualificada como sendo o Secretário de Estado, que, ao seu turno, possui 

foro privilegiado, nos termos do artigo 96, I, “g” da Constituição do Estado, 

o que, à evidência, atrai a competência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Assim, diante da natureza absoluta e da impossibilidade de 

prorrogação da competência, o Juízo deve conhecer de ofício a sua 

incompetência para o julgamento da causa e declinar o processo em favor 

do Juízo competente. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) DECLINAR da competência para processar e julgar o presente 

feito para o Egrégio Tribunal de Justiça, pelos fundamentos acima 

indicados; b) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 20 de março de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000658-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PATRICIA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JÚLIO CEZAR MODESTO SANTOS (IMPETRADO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(IMPETRADO)

Marco Aurélio Marrafon (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra o ato do 

Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato 

Grosso – MARCO AURÉLIO MARRAFON e outro, no qual impugna, em 

síntese, o edital de classificação do concurso da SEDUC. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Verifica-se 

que o mandamus pretende atacar ato do Secretário de Estado de 

Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. Tratando-se de 

Mandado de Segurança, algumas considerações merecem ser tecidas 

relativas às normas de competência. É que em sede de ação mandamental 

a competência é de natureza absoluta, devendo ser fixada em razão da 

QUALIFICAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA como coatora e de sua 

sede funcional. Sobre a matéria, preleciona Hely Lopes Meirelles: “A 

competência para julgar mandado de segurança define-se pela categoria 

da autoridade coatora e pela sua sede funcional [...]. Para a fixação do 

juízo competente em mandado de segurança não interessa a natureza do 

ato impugnado; o que importa é a sede da autoridade coatora e sua 

categoria funcional, reconhecida nas normas de organização judiciária 

pertinentes.” (in Mandado de Segurança, 31ª edição, Malheiros Editores, 

págs. 75 e 77). Na espécie, a autoridade apontada como coatora é 

qualificada como sendo o Secretário de Estado, que, ao seu turno, possui 

foro privilegiado, nos termos do artigo 96, I, “g” da Constituição do Estado, 

o que, à evidência, atrai a competência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Assim, diante da natureza absoluta e da impossibilidade de 

prorrogação da competência, o Juízo deve conhecer de ofício a sua 

incompetência para o julgamento da causa e declinar o processo em favor 

do Juízo competente. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) DECLINAR da competência para processar e julgar o presente 

feito para o Egrégio Tribunal de Justiça, pelos fundamentos acima 

indicados; b) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 20 de março de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000216-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764/O-O (ADVOGADO)

ANTONIO DAN OAB - MT0003565S (ADVOGADO)

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. a) Declaro encerrada a instrução processual e converto as 

alegações orais em escritas, a serem apresentadas no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias úteis pelas partes e ao Ministério Público, nos termos 

do art. 364 § 2.º CPC; b) Após, conclusos para sentença. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003711-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 465 § 1.º do 

CPC/15;

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001296-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCALO JUNIOR (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (RÉU)

 

Vistos, etc. Ao requerente para impugnar, no prazo legal. Após, visando 

ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase 

instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do 

CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as partes para, 

especificarem quais provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida, a questão de fato exposta na lide e 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15; 

c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo sucessivo de 

10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o estabelecido, a 

fim de sanear o feito, sob pena de preclusão, bem como para o autor junte 

o novo instrumento procuratório; e) Após o decurso o prazo supra, 

volvem-me conclusos; f) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 05 de março de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza 

de Direito Atenção: As petições e os demais atos que se fizerem 

necessários no PJE deverão ser produzidos no editor interno do sistema e 

assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução 

n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001896-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Com base no art. 357 CPC, passo a sanear o feito. 

Observa-se que a petição inicial atende a todos os requisitos do art. 319 e 

não incide nas hipóteses do art. 330 CPC, de forma que impertinente a 

tese de inépcia. Fixo como pontos controvertidos, os danos 

experimentados pela autora. Referente ao ônus da prova, compete à parte 

autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu dos 

impeditivos, modificativos e extintivos. Quanto às provas, defiro o 

depoimento pessoal da requerida e a prova testemunhal. Referente ao 

depoimento pessoal do Município de Cáceres, deve ser indeferido. Por 

certo, o depoimento pessoal constitui meio de prova cuja finalidade é a 

obtenção da confissão da PARTE CONTRÁRIA SOBRE OS FATOS DA 

CAUSA. Como instrumento probatório está sujeito ao princípio da utilidade, 

não pode ser admitido nos casos em que não se pode obter a confissão 

da parte ex adversa, como no feito, já que versam sobre direito 

indisponível. Portanto, o indeferimento do pedido se impõe. Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, decido: (a) Declarar saneado o feito 

e remeter à fase instrutória; (b) Para tanto, designar audiência de 

instrução e julgamento para a data de 25/04/2018 às 14h00min, 

competindo às partes apresentar no prazo comum de 05 (cinco) dias úteis 

rol de testemunhas devidamente qualificadas, nos termos do art. 450 do 

CPC, observando as disposições do art. 357 §§ 4 e 5.º, todos do CPC, sob 

pena de preclusão da prova oral; (c) Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 01 

de março de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem necessários no PJE 

deverão ser produzidos no editor interno do sistema e assinados 

digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153135 Nr: 383-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE ARRUDA FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos à Procuradoria Geral do Estado em 08.02.2018 e até a presente 

data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Excelentíssimo 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 77446 Nr: 4108-96.2008.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE PAULO MOREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, CERTIFICO que TRANSITOU 

EM JULGADO a sentença de fls. 342/343. Assim, INTIMO A PARTE 

AUTORA, por meio de seu advogado, para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010522-61.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO DA SENTENÇA DO ID 4989423

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010522-61.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012502-09.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIDIMO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012473-56.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010736-18.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY ANITA LUSTIG CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA DO ID 10634075 INTIMAR A 

RECORRIDA ROSELY ANITA L. CEBALHO PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS REFERENTE A 

RECLAMADA Digibras Indústria do Brasil SA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020044-78.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON VITOR MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 05 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA. ID 10666177

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012307-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

SMILES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO INTIMAR PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES RECURSAIS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-87.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RADICAL MOTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN DE JESUS SILVA OAB - RO0002518A (ADVOGADO)

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012926-27.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EULA SEVERINA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012926-27.2010.8.11.0006 EXEQUENTE: EULA SEVERINA DOS SANTOS 

EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos etc. Infere-se dos autos que a execução já foi 

garantida com a penhora do ônibus de propriedade da empresa 

executada, no entanto, no id. de n.º 11629048, houve novo pedido de 

penhora on-line sem que a exequente se manifestasse quanto a penhora 

já realizada. Assim, manifeste-se a parte autora quanto a forma esperada 

de garantia para satisfação do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de incorrer excesso da garantia. Caso a exequente manifeste 

desinteresse pela manutenção da penhora do veículo sobredito, 

CONCLUSO para análise do pedido de penhora on line. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010374-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR SANTANA RAMOS (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 134 de 924



Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO NO PRAZO LEGAL APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

RECURSAIS

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010374-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR SANTANA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002047-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA INOCENCIA DE ARRUDA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO WATANABE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA FIALEK RYBA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

1001092-68.2018.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]. 

REQUERENTE: ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO WATANABE 

REQUERIDO: REGINA FIALEK RYBA - EPP Vistos, etc. Em síntese, a 

requerente alega ter adquirido na loja requerida um refrigerador, ao qual 

apresentou problemas de funcionamento no quarto mês de uso do 

produto. Com isto, procurou a requerida, a qual mandou o refrigerador 

para o conserto por duas vezes, porém sem êxito, tendo em vista a 

falência da empresa fabricante, aliado ao fato de que as peças 

necessárias para conserto não foram localizadas, impossibilitando sua 

substituição. Como ficou sem o produto adquirido, a requerente procurou o 

Procon para solução do impasse, não obtendo êxito, recorrendo-se desta 

feita ao judiciário. A título de liminar a requerente pede que seja 

determinado a requerida que substitua o produto defeituoso por um outro 

semelhante. É o necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de 

obrigação de fazer consistente na imediata substituição do produto 

defeituoso adquirido pela requerente por um outro semelhante. Para tanto, 

exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da 

medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, 

do Código de Processo Civil. Dos autos, há documentos indicadores da 

verossimilhança das alegações da requerente, especialmente no que diz 

respeito ao defeito do produto, posto que fora ao conserto por duas 

ocasiões e não houve reparação do mesmo, bem como o fato do descaso 

da requerida, pois, diante do defeito do produto, absteve de efetuar a 

substituição do refrigerador ou de repará-lo, quedando-se inerte. Ocorre 

que não ficou vislumbrado o perigo na demora, vez que, conforme os 

documentos apresentados pela parte requerente, o produto foi adquirido 

em 07/08/2015, apresentando problemas desde dezembro do corrente 

ano, tendo procurado o Procon somente na data de 01/09/2017 (quase 2 

anos depois), estando sem o produto há muito tempo. Assim, diante dos 

fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, desse modo, por 

ora, indefiro o pedido liminar pretendido. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII); Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor da requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial; Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais; Proceda a Secretaria da Vara com o 

agendamento de audiência de conciliação, devendo as partes serem 

intimadas; Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada 

tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos cópia digitalizada legível de seus documentos pessoais; 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres-MT, 26 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO JUIZ COOPERADOR

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA ROSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

1001332-57.2018.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: FABIO DA ROSA 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Em síntese, o requerente 
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alega que o requerido, sem o seu consentimento, vem cobrando valores 

referentes a cartão de crédito consignado, tendo em vista nunca haver 

contratado tal serviço, bem como não recebeu qualquer cartão para 

usufruto. Ademais, aduz que realizou várias reclamações através dos 

canais de atendimento, porém sem êxito. Com isto, abriu uma reclamação 

no sítio eletrônico do consumidor (consumidor.gov.br), protocolo de 

atendimento 2018.03/00001201734, restando também infrutífera. A título 

de liminar requer a suspensão da cobrança ocorrida até a resolução de 

mérito da questão prejudicial. É o necessário. Decido. Em princípio recebo 

a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois 

bem. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de 

obrigação de fazer consistente na imediata suspensão dos descontos 

havidos em sua folha de pagamento, referente ao cartão de crédito do 

requerido. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores da 

verossimilhança das alegações do requerente, especialmente no que diz 

respeito ao oferecimento de um serviço sem sua autorização, bem como 

desconto em sua folha de pagamento por algo que não contratou, 

demonstrando assim a ilegalidade do ato por parte do Requerido. Insta 

salientar que o requerente procurou por diversas vezes solucionar o 

impasse de forma amigável e pacífica, porém sem qualquer êxito, 

comprovando desta feita a desídia por parte do requerido, pois a resposta 

dada pelo banco se encontra muito vaga e não atendeu a solicitação do 

requerente, não enviando cópia do suposto contrato celebrado. Com 

relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica- 

se que o perigo na demora encontra-se estampado vez que, caso a 

pretensão liminar não seja dada, os descontos continuarão sendo 

realizados, comprometendo desta feita o orçamento do requerente, tendo 

em vista o valor descontado (R$ 309,74) mensalmente. Assim, diante dos 

fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) 

Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela 

parte requerente e determino que o requerido se abstenha de efetuar 

descontos na folha de pagamento do mesmo, no tocante aos serviços de 

cartão de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta 

decisão; O não cumprimento do item “B” acarretará multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. 

Intime-se a parte requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Intimem-se as partes acerca da solenidade agendada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres-MT, 26 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO JUIZ COOPERADOR

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA ROSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

1001332-57.2018.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: FABIO DA ROSA 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Em síntese, o requerente 

alega que o requerido, sem o seu consentimento, vem cobrando valores 

referentes a cartão de crédito consignado, tendo em vista nunca haver 

contratado tal serviço, bem como não recebeu qualquer cartão para 

usufruto. Ademais, aduz que realizou várias reclamações através dos 

canais de atendimento, porém sem êxito. Com isto, abriu uma reclamação 

no sítio eletrônico do consumidor (consumidor.gov.br), protocolo de 

atendimento 2018.03/00001201734, restando também infrutífera. A título 

de liminar requer a suspensão da cobrança ocorrida até a resolução de 

mérito da questão prejudicial. É o necessário. Decido. Em princípio recebo 

a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois 

bem. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de 

obrigação de fazer consistente na imediata suspensão dos descontos 

havidos em sua folha de pagamento, referente ao cartão de crédito do 

requerido. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores da 

verossimilhança das alegações do requerente, especialmente no que diz 

respeito ao oferecimento de um serviço sem sua autorização, bem como 

desconto em sua folha de pagamento por algo que não contratou, 

demonstrando assim a ilegalidade do ato por parte do Requerido. Insta 

salientar que o requerente procurou por diversas vezes solucionar o 

impasse de forma amigável e pacífica, porém sem qualquer êxito, 

comprovando desta feita a desídia por parte do requerido, pois a resposta 

dada pelo banco se encontra muito vaga e não atendeu a solicitação do 

requerente, não enviando cópia do suposto contrato celebrado. Com 

relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica- 

se que o perigo na demora encontra-se estampado vez que, caso a 

pretensão liminar não seja dada, os descontos continuarão sendo 

realizados, comprometendo desta feita o orçamento do requerente, tendo 

em vista o valor descontado (R$ 309,74) mensalmente. Assim, diante dos 

fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) 

Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela 

parte requerente e determino que o requerido se abstenha de efetuar 

descontos na folha de pagamento do mesmo, no tocante aos serviços de 

cartão de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta 

decisão; O não cumprimento do item “B” acarretará multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. 

Intime-se a parte requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Intimem-se as partes acerca da solenidade agendada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres-MT, 26 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO JUIZ COOPERADOR

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010597-66.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010597-66.2015.8.11.0006 REQUERENTE: CANDIDO JARA REQUERIDO: 

OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 21/06/2016 pelo 

Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011252-72.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ SPADA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

8011252-72.2014.8.11.0006, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. EXEQUENTE: EDUARDO LUIZ SPADA 

EXECUTADO: MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME Vistos etc. Defiro o 

pedido do exequente requerido no id. 10625265. Para tanto condiciono o 

exequente a efetuar o depósito judicial do saldo remanescente do bem 

móvel vez a motocicleta está avaliada no valor de R$ 3.675,00 (três mil 

seiscentos e setenta e cinco reais), e o valor da dívida perfaz em R$ 

3.385,00 (três mil trezentos e oitocentos e cinco reais). Após, a realização 

do depósito, proceda-se à lavratura do auto de adjudicação e, expeça-se 

a respectiva carta, nos termos do que determina o art. 876 do Código de 

Processo Civil. Atente-se a Senhora Gestora quanto aos requisitos que 

devem estar inseridos na carta, expressos no §2º do art. 877 do mesmo 

Código. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cáceres/MT, 26 de 

março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 261/2018-PRES.)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 144573 Nr: 2531-44.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON BARROS MASSAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 2735 Nr: 237-83.1993.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES GRANCIANO DE SOUZA, IVO 

GRACIANO DE SOUZA, DELCIO DE TAL e DELCIRES DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 8750 Nr: 10939-29.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULGER GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER FABIAN SANTANA 

RAMOS - OAB:4438/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 43251 Nr: 1796-55.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO FERREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 230181 Nr: 1294-62.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. F. L., G. L. F. C. J., J. A. E. B., R. J. DE B., 

Z. B.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843, FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA 

JUNIOR - OAB:2907, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON 

GAHYVA - OAB:13216, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115, 

Tenarêssa A. de A. Della Líbera - OAB:7.031, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5928/MT

 Vistos etc,

Nomeio a Dra. Tenarêssa Aparecida de Araújo Della Líbera – OAB/MT nº 

7.031, para o ato processual, com o objetivo de patrocinar a defesa dos 

acusados Cb Gerson e Cel. Lesco.

 Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 34356 Nr: 7508-26.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO LOPES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 46979 Nr: 4588-79.2005.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO DA SILVA GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 134115 Nr: 3083-43.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIL SALES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 25012 Nr: 1168-37.2003.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR SEVERO DOS SANTOS, VANDO 

VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 34159 Nr: 8780-21.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALO DE ALENCAR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 37722 Nr: 3188-64.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARBOSA BRAZ, EDSON SOUZA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 
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Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 131488 Nr: 130-09.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARIO FERREIRA DO NASCIMENTO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 96813 Nr: 1878-13.2010.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E 

CIDADANIA-CISC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO GONÇALVES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 9575 Nr: 223-02.1993.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 153379 Nr: 662-12.2013.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIDE REGIS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 15165 Nr: 6613-02.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 95443 Nr: 510-66.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TACIANE CRISTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 136390 Nr: 5582-97.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 15755 Nr: 1220-04.2001.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 85645 Nr: 1167-42.2009.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER DE PAULA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, LUIS MÁRIO CASTRILLON MENDES ARAÚJO - 

OAB:10.506/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231941 Nr: 2366-84.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA RODRIGUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CASTRO DA SILVA - 

OAB:18158

 Vistos etc;

Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência de Interrogatório para o dia 25/04/2018, às 13h:15min.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Requisite-se.

Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205505 Nr: 6956-75.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO WILL MARQUES DE OLIVEIRA, 

WIRLEM DOS SANTOS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PAULO DE 

SOUZA - OAB:5301

 Vistos etc.

 I – Cuida-se de Pedidos de Informações dos Habeas Corpus nº 

1002954-92.2018.8.11.0000 – Classe CNJ – 307, impetrado perante este 

Egrégio Tribunal pelo Dr. SAULO FANAIA CASTRILLON, em favor do 

paciente WIRLEM DOS SANTOS MOTA.

 II – Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, 

requisitadas pelo Excelentíssimo Desembargador Relator.

III – Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

acompanhado das cópias eventualmente requisitadas pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Relator, juntando-se aos autos os comprovantes 

de envio e recebimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 230747 Nr: 1668-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, TIAGO 

FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:5482

 Vistos etc,

I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia nos termos do 

Artigo 625 da CNGC/MT, dando os acusados HELINARA ALMEIDA 

ARTIAGO RAMOS e TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA, como incursos 

nas sanções nela imputadas.

II – Citem-se os réus, nos termos do Art. 396 do indigitado “codex”, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

III – Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).

IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando os réus não ter 

condições de constituir defesa, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.

V – Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.

VI – DEFIRO a cota ministerial de fl. 83 de juntada de certidão de 

antecedentes criminais do sistema SIAP/TJMT, bem como a juntada do 

Laudo Pericial nº 400.2.03.2018.002458-01 relativo à arma de fogo calibre 

32 e respectiva munição.

 VII – No que tange ao delito de associação criminosa, ACOLHO o pedido 

de arquivamento perseguido pela nobre representante ministerial, sem 

prejuízo de eventualmente verificada a existência de novas provas, a 

autoridade policial efetue de ofício ou a requerimento diligências a respeito 

do fato objeto do inquérito arquivado, “ex vi” Art. 18, do Código de 

Processo Penal.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206790 Nr: 7826-23.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES DE AZEVEDO FRANÇA, JOANICE 

CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar alegações 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228962 Nr: 494-34.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMAXUEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SANTANA DA 

SILVA - OAB:19102 MT, VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - 

OAB:14495/B

 Processo nº. 494-34.2018.811.0006 – Cód. 228962

Vistos.

Nesta data, fora confeccionado cálculo de pena nos autos em gabinete.

 Dê-se vista dos autos às partes para que se manifestem acerca do 

cálculo ora confeccionado no presente feito.

 Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública a fim de que encaminhe eventuais 

planilhas de remissão do reeducando.

 Ademais, vez que se trata de processo com réu preso, proceda a 

colocação de tarja preta no feito.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000805-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SCHUTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES OAB - MS7394 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000805-45.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VERA LUCIA SCHUTZE 

REQUERIDO: CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, HDI SEGUROS 

S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança com Danos Morais 

ajuizada por VERA LUCIA SCHUTZE em face de CORRETORA DE 

SEGUROS SICREDI LTDA e HDI SEGUROS S.A, todos qualificados nos 

autos. A autora alega que vivia em união estável com o segurado Joarez 

Fernando Wons, o qual contratou seguro de automóvel com as requeridas, 

e veio a falecer na data de 13/01/2015 em um acidente de trânsito. 

Assevera que as requeridas se limitaram a dizer que só pagariam algo a 

mesma através de decisão judicial. Pugnou pela procedência da ação, com 

a condenação das requeridas ao pagamento integral da apólice, no 

importe de R$ 48.215,00 (quarenta e oito mil duzentos e quinze reais) e ao 

pagamento de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte e um mil 

reais). Juntou documentos, às fls. 08/27. A segunda requerida apresentou 

contestação, às fls. 43/74, juntando documentos, às fls. 75/145. A 

primeira requerida apresentou contestação, às fls. 177/182. A parte 

autora apresentou impugnação a contestação, às fls. 184/188. A autora 

informou que não possui provas a produzir, às fls. 191. A segunda 

requerida pugnou pela produção de prova oral e documental, com a 

expedição de ofício a Administradora do Consórcio Sicredi, às fls. 

193/194. A primeira requerida informou que não possui provas a produzir, 

às fls. 196. É o relato. DECIDO. Em relação a prova requerida pela parte 

demandada, neste momento processual, entendo absolutamente 

imprescindível a realização de prova documental, para levantar o saldo 

devedor do financiamento que recai sobre o automóvel. Dessa forma, 

expeça-se ofício a Administradora de Consórcio Sicredi Ltda para que 

informe o saldo devedor do financiamento que recai sobre o veículo 

Renault Duster Techroade 1.6, Placa OBR 5392, com sede na Avenida 

Assis Brasil, n°. 3940, 9° andar, cidade de Porto Alegre/RS. As 

preliminares apresentadas pelas requeridas serão analisadas quando da 

prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

26 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000295-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000295-95.2018.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALESSANDRO DA SILVA SANTOS 

Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 26 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000252-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ESCANDIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENECI ESCANDIEL DOS SANTOS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000252-61.2018.8.11.0005 REQUERENTE: LUIZ CARLOS ESCANDIEL 

DOS SANTOS INTERESSADO: GENECI ESCANDIEL DOS SANTOS Vistos 

etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial ajuizado por LUIS CARLOS 

ESCANDIEL, devidamente qualificado nos autos, requerendo o 

levantamento de valores em contas no Banco do Brasil e Banco Sicredi em 

nome da ‘de cujus’ GENECI ESCANDIEL DOS SANTOS. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário relato. DECIDO. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. De início, defiro o pedido de Concessão dos 

Benefícios da Assistência Judiciária. Verifica-se nos presentes autos que 

não há informações sobre a existência de outros beneficiários do “de 

cujus”, havendo então a necessidade de averiguar a existência de outros 

beneficiários. Razão que determino a expedição de oficio ao INSS, 
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solicitando informações quanto à existência de beneficiários da “de cujus” 

GENECI ESCANDIEL DOS SANTOS. Sem prejuízo, expeça-se ofício ao 

Banco do Brasil e Banco Sicredi desta cidade de Diamantino/MT, para que 

informe a este Juízo sobre valores existentes em conta em nome da “de 

cujus”. Abra-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Diamantino, 26 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000253-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI CONTE VENEZIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SICREDI (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000253-46.2018.8.11.0005 REQUERENTE: RAONI CONTE VENEZIANO 

INTERESSADO: BANCO SICREDI Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará 

Judicial ajuizado por RAONI CONTE VENEZIANO, devidamente qualificado 

nos autos, requerendo o levantamento de valores em conta na 

Cooperativa Sicredi em nome do ‘de cujus’ ROSEVEL FERREIRA 

VENEZIANO. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. 

DECIDO. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. De início, defiro 

o pedido de Concessão dos Benefícios da Assistência Judiciária. 

Verifica-se nos presentes autos que não há informações sobre a 

existência de outros beneficiários do “de cujus”, havendo então a 

necessidade de averiguar a existência de outros beneficiários. Razão que 

determino a expedição de oficio ao INSS, solicitando informações quanto à 

existência de beneficiários do “de cujus” ROSEVEL FERREIRA 

VENEZIANO. Sem prejuízo, expeça-se ofício a Cooperativa Sicredi desta 

cidade de Diamantino/MT, para que informe a este Juízo sobre valores 

existentes em conta em nome da “de cujus”. Abra-se vistas ao Ministério 

Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 26 de março de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2291 Nr: 526-48.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Vançan, Wagner Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Barbosa Gamon - 

OAB:7763

 Intimo a parte autora acerca do decurso do prazo de suspensão, para 

que manifeste-se nos autos no prazo de 5 dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33369 Nr: 1637-47.2007.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comercio de Maquinas e Implementos 

Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Ante o exposto, verificada ausência de pressuposto válido e regular do 

processo, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, forte no art. 

485, inciso IV, § 3º, do CPC/2015.Eventuais custas pela parte 

embargante.Condeno a embargante ao pagamento dos honorários 

advocatícios ao advogado da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez) 

por centro sob o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, 

inciso III, do CPC de 2015.Após as formalidades legais arquive-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124447 Nr: 593-07.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander Ingmar Endlich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Orione Neto - 

OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):Alexander Ingmar Endlich

 Localidade: Gleba Sumidouro, Município de Diamantino/MT

Finalidade da Diligência: Citação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7856 Nr: 1094-25.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel - Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Francisco Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Jorge Silveira Leite - 

OAB:10074/MT, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo a parte autora para ciência da expedição de carta precatória a ser 

remetida a comarca de Itapema/Sc, para que faça a retirada da mesma em 

secretaria para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85412 Nr: 788-02.2012.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Dalsolio Paier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da correspondência devolvida de 

fls.115 pelo MOTIVO : MUDOU-SE, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108093 Nr: 1651-16.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adjarma Souza Pinto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar no prazo de 05 dias, acerca da Certidão 

Negativa de fls. 124/125

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105925 Nr: 818-95.2016.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor José de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lew Elise Steinfeld, Marcondes Agropecuária 

Mineração, Exportação, Importação, Beneficiamento e Comércio Ltda, 

Ernesto Dias Filho, Júlio Dias Sobrinho, Marta Lúcia Raduan Dias, Beatriz 

Cipriani Silva Dias, Rosa Maria Teixeira Mattar, Marajá Agricultura e 

Pecuária Ltda, José Aparecido Bianchi Lopes, Espólio de Serafim 

Adalberto Ticianeli, Izelia Ticianeli, Antônio Carlos Mattar, Canaã 

Agropecuária Ltda, Dilcéa Josefa Lopes, Aparecida Kobal Mattar, Seme 

Mattar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Goda Gimenes - 

OAB:OAB/PR 50.253, Vicente de Paula Marques Filho - OAB:OAB/PR 

19.901

 Inimo os autores para para impugnarem a Contestação e documentos de 

fls. 230/248, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84342 Nr: 3516-50.2011.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

certidão de fls. 133 que certifica que DECORREU O PRAZO para o 

requerido devidamente citado por mandado judicial juntado as fls. 130/132 

em 31/01/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103123 Nr: 3020-79.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda, Décio José 

Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): ANDERSON GENTIL GALETTI

Localidade: RUA LUCIVALTER ALMEIDA DE QUIROZ Nº 50, JARDIM 

GUARANÁ, DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DA PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112365 Nr: 3884-83.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neila Fatima de Almeida, Kleber dos Santos 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): NEILA FATIMA DE ALMEIDA e KLEBER DOS 

SANTOS ALMEIDA

Localidade: RUA PEQUIZAIS S/Nº , JARDIM ADRIANA, DIAMANTINO- MT

 Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA ON LINE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38698 Nr: 3456-82.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado na denominada Peraputanga 

(zona rural)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106444 Nr: 976-53.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): DORIVAL DA SILVA

Localidade: RUA 07, Nº 160, BOM JESUS - NOVO DIAMANTINO , 

DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência:INTIMAÇÃO DA PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44985 Nr: 1643-49.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Sangalli, Edgar Pereira de Souza, 

Giselia Gregoria dos Santos, João Carlos Sangalli-EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29353 Nr: 657-37.2006.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Di Ninno Leite, Francisco Di Ninno Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jose Tavares do Couto, Vilma 

Cerqueira Couto, Matadouro Eldorado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME TILKIAN - 

OAB:257226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LUIZ DE FREITAS - 

OAB:816/MS, José Carlos Vinha - OAB:7.963/MS
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 Intimação dos Patronos das Partes, para que fiquem cientes da DATA 

DESIGNADA PARA INÍCIO DA PERÍCIA (fls.652/653) sendo DIA 25 DE 

ABRIL DE 2018, às 14:00 HORAS, tendo como local de partida e encontro 

com as partes e Assistententes Técnicos o ÁTRIO DO FORUM DA 

COMARCA DE DIAMANTINO - MT- Av. Miguel Abib, S/nº, Jardim Eldorado, 

Diamantino - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 782 Nr: 401-46.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdAS-IeC, ETdFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdO, AV, NSF, MFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT

 Intimo o credor para no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42649 Nr: 3428-80.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mezzo Fomento Mercantil Ltda, Rodrigo Cesar Menuzzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wadson Ribeiro Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Miquelin Monaro 

Rangel - OAB:17007/MT

 Intimação do Patrono do Credor para que se manifeste no prazo de 15 

dias, acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE de fls. 143/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81989 Nr: 634-18.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimado do Patrono do Autor para que fique ciente das correspondências 

devolvidas de fls. 144/145 (carta de intimação dos requeridos- não existe 

o numero), e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83571 Nr: 2573-33.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti, Magda Cristina Visnadi 

Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 05 dias, requeira o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45189 Nr: 1847-93.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Credor para se manifestar no prazo de 05 dias, acerca da 

correspondência devolvida de fls. 106( Carta de Citação- endereço 

desconhecido).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90051 Nr: 2383-02.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIASPREV- Centro de Integração e Assistencia 

Aos Serv. Pub. Previdencia Privada, Banco do Brasil S/A, Banco 

Bonsucesso S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A, 

Rodrigo Veneroso Daur - OAB:MG 102.818

 Intimação dos Patronos dos Requeridos para que no prazo de 05 dias, se 

manifestem acerca do pedido de desistência da ação de fls. 187.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000778-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BERNARDO MENDES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 1000778-62.2017.8.11.0005, 

: Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCAS BERNARDO MENDES SOARES Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que o endereço constante no contrato pactuado entre as 

partes é o mesmo endereço que foi enviada a notificação extrajudicial, a 

qual não foi entregue pelo motivo “mudou-se”. Todavia, mesmo que não 

entregue a notificação, mas emitida no endereço constante no contrato, e 

não recebida pelo motivo de mudança de endereço, a notificação se torna 

válida, uma vez que é dever do devedor atualizar o endereço em caso de 

mudança. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – CONSTITUIÇAO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO 

DEVOLVIDA EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE ENDEREÇO - ENDEREÇO 

CONSTANTE DO CONTRATO – DEVER DO DEVEDOR ATUALIZAR O 

ENDEREÇO EM CASO DE MUDANÇA - MORA CARACTERIZADA – 

SENTENÇA ANULADA DEFERIMENTO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO. 

À luz do princípio da boa-fé contratual, compete ao devedor a manutenção 

do dados cadastrais atualizados, sobretudo quanto ao local em que pode 

ser encontrado, não podendo esse ônus recair sobre o credor, que não 

tem condições de monitorar o endereço de quem lhe deve. Na hipótese, 

verifica-se que a notificação foi devidamente enviada para o endereço 

informado no contrato, válida, portanto, e apta a constituir o devedor em 

mora, máxime porque cabe ao devedor informar ao credor a eventual 

mudança”. (Ap 143330/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, 

Publicado no DJE 19/03/2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EMENDA DA INICIAL – CONSTITUIÇAO EM MORA DO 

DEVEDOR – REMESSA DE CARTA COM AR – DEVOLUÇÃO EM FACE DE 

TER MUDADO – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVER DE 

COMUNICAÇÃO DO DEVEDOR FICUCIANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

MORACARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA DEFERIMENTO DA 

LIMINAR. Recurso conhecido e provido, sentença anulada. 1. Em 

homenagem ao princípio de boa fé que deve nortear todos os contratos, 

sem exceção, em instrumento de alienação fiduciária, mudando de 

endereço o devedor, compete a ele comunicar o credor de seu novo 

endereço pra fins das comunicações pertinentes. 2. Simples remessa de 

correspondência com AR é o quando bastante para consolidação da mora 

do devedor fiduciário, nos termos de modificação feita na Lei de Regência. 

3. Se o devedor muda do endereço constante do contrato de alienação 

fiduciária, deve ser reputada como válida, para fins de constituição em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 144 de 924



mora, a remessa de correspondência endereçada no domicílio constante 

do contrato e que é devolvido em face de mudança já que em face da boa 

fé que deve ter os contratantes, não pode o devedor ser beneficiado por 

sua própria omissão”. (Ap 149058/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, 

Publicado no DJE 06/02/2018) Portanto, considerando que o devedor 

encontra-se constituído em mora, passo a análise do pedido liminar. Relata 

a parte autora, que por força de instrumento particular, concedeu a parte 

demandada um empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da 

dívida, por meio de alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o 

bem descrito na inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio 

de notificação extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a 

concessão de medida liminar que determine a busca e apreensão do bem 

em questão. Instruiu a inicial com documentos. DECIDO. A concessão de 

liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação 

fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que 

poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da 

inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais 

para a concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que 

demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se 

desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido por meio do 

protesto/notificação/intimação do título. Ante o exposto, com fulcro no art. 

3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

depositando-se o bem com a parte autora ou com a pessoa indicada nos 

autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte 

demandada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte demandada para que 

em 05 (cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exerça a 

faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (Novo CPC, art. art. 344). Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 26 

de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000239-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000239-62.2018.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[DIREITO DE IMAGEM]. AUTOR: JACQUELINE FERREIRA DA SILVA RÉU: 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Declaração de Inexistência de Débitos com Indenização por 

Danos Morais e Pedido Liminar para Exclusão de Negativação ajuizada por 

JACQUELINE FERREIRA DA SILVA em face de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em postulado de fls. 30, a parte autora pugna pela desistência 

do feito e por consequência sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. 

Da análise dos autos, verifico que a demandada não foi citada. Dessa 

forma, não existe óbice para a homologação da desistência do presente 

feito, requerido pela parte autora. HOMOLOGO a desistência da ação para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e Honorários. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 26 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001286-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001286-08.2017.8.11.0005, : Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/

[PROVAS]. REQUERENTE: ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI Vistos etc. Trata-se 

de Embargos de Declaração (fls. 23/24), interposto contra a decisão 

proferida às fls. 19/21. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, 

eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos 

embargos declaratórios, SE identificam com as hipóteses elencadas no 

art. 1.022 do CPC. Isso porque, foi deferido o pedido de justiça gratuita nos 

autos principais de n°. 1001162-25.2017.8.11.0005. Assim, considerando 

que já fora deferido o pedido de justiça gratuita em relação aos autos 

principais, deve prosperar o pedido da parte requerente. Sabe-se que o 

Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

"Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 

ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pelo documento (fls.34) demonstra que 

a parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência 

firmada pela parte autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

Portanto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, 

do CPC/2015. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e 

JULGO-OS PROCEDENTES, para revogar parcialmente a decisão de fls. 

19/21 e deferir o pedido de justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 26 de março de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000254-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000254-31.2018.8.11.0005, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: JOSE SILVA FORTES 

REQUERIDO: JULIANA SANTANA DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de busca e Apreensão ajuizada por JOSÉ SILVA FORTES em face 

de JULIANA SANTANA DE ALMEIDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de fls. 10, a parte autora pugna pela desistência do 

feito e por consequência sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da 

análise dos autos, verifico que a demandada não foi citada. Dessa forma, 

não existe óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerido pela parte autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e Honorários. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 26 de março de 2018. André Luciano Costa 
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Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 116674 Nr: 1619-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo José Ferreira, Jeferson Messias Santana 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos Pereira - 

OAB:11810-MT, NADJA BARROS MARTINS - OAB:21491/O

 Autos n. 1619-74.2017.811.0005.

I – O ofício de fl. 349 informa que o reeducando Jairo

 José Ferreira e outros reeducandos/acusados foram transferidos para a 

Penitenciária Central do Estado – PCE, em Cuiabá-MT em caráter 

excepcional, visto que integram grupo criminoso Comando Vermelho e 

seria um dos mentores da tentativa de fuga ocorrida no dia 16.2.2018, 

motivo pelo qual postula anuência deste juízo a fim de que o preso 

permaneça no estabelecimento onde se encontra.

 O Ministério Público manifestou pelo deferimento do pedido para que o 

preso seja transferido em caráter definitivo, mediante prévia anuência do 

juízo de destino (fls. 350).

 É o relatório. Decido.

 Ante a gravidade dos fatos narrados e a fim de garantir a segurança na 

cadeia pública ante a superlotação carcerária, defiro o pedido de 

transferência definitiva do reeducando.

Posto isso, defiro o pedido de transferência de Jairo

 José Ferreira, qualificado nos autos, para a Penitenciária Central do 

Estado – PCE, em Cuiabá-MT.

II. Expeça-se oficio à Superintendência de Gestão Penitenciária solicitando 

vaga para a Penitenciária Central do Estado – PCE, em Cuiabá-MT.

 Ainda, oficie-se ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT 

solicitando anuência para recebimento do reeducando.

III – Int.

 IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 36785 Nr: 1621-59.2008.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Francisca de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Autos n. 1621-59.2008.8.11.0005.

I – O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe impugnação 

sustentando, em síntese, excesso de execução decorrente do erro na 

data do benefício (fls. 159/160).

A embargada manifestou-se contrariamente ao pedido (fls. 164/165).

É o relatório. Decido.

Sustenta o executado excesso de execução com fundamento em 01 

ponto, qual seja: (i) erro na data inicial do benefício.

O acórdão determinou a incidência do benefício a partir do requerimento 

administrativo e, na ausência, a partir do ajuizamento (fl. 113). Assim, 

considerando que inexiste prévio requerimento administrativo o termo 

inicial é a data do ajuizamento.

Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na impugnação.

II – Int.

De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86564 Nr: 2177-22.2012.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2177-22.2012.8.11.0005.

I – A pretensão do exequente consiste em atualizar o valor do débito, em 

que pese sua posterior quitação (fls. 36/37).

Sobre o tema, prevê o artigo 1º-E da Lei n. 9.494/97:

Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício 

ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor 

dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. (sem negrito no 

original)

Nesse aspecto, se constata que o valor da conta deve ser impugnada, 

pela parte ou de ofício, antes de seu pagamento, o que não se deu no 

caso dos autos.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça entende que não incidem juros 

moratórios entre a elaboração da conta e o efetivo pagamento (AgRg nos 

EDcl no REsp 1549313/RS).

Posto isso:

(i) indefiro o pedido de fls. 36/37;

(ii) julgo extinta a execução, ante o pagamento, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

II – Int.

De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83913 Nr: 3037-57.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln, Roberto Casetta Ferreira, 

Milton Mateus Criveletto, Nelson Rossi Buratto, André Wirgues Neto, 

Ronaldo Maciel, Milton Mateus Criveletto, Ronaldo Maciel, Sindicato Rural 

de Diamantino, Maciel & Santana Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT

 (ii) estando convencido da inocorrência de atos de improbidade em 

relação ao réu Nelson Rossi Buratto julgo improcedente os pedidos 

formulados na inicial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o 

que faço com fulcro assente no artigo 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92 e artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.IV – Int.V – Dê-se ciência ao 

Ministério Público.De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 23 de março de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 84731 Nr: 3974-67.2011.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudecir Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretário de Saúde 

do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3974-67.2011.8.11.0005.

I. Em que pese a existência de decisão judicial determinando o 
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fornecimento do produto, entendo que ante o seu caráter de prestação 

continuativa é necessário a renovação do relatório médico.

Sobre o tema, o Enunciado n. 2 do Fórum Nacional de Saúde:

ENUNCIADO N.º 2 Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, 

em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do 

relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como 

razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a 

legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.

Por fim, tendo como norte a preservação do interesse público, relacionado 

ao controle de gastos, o autor deve apresentar 03 orçamentos para 

compra do produto:

Enunciado n. 56 – Saúde Pública - Havendo depósito judicial por falta de 

tempo hábil para aquisição do medicamento ou produto com procedimento 

licitatório pelo poder público, antes de liberar o numerário é prudente, 

sempre que possível, que se exija da parte a apresentação prévia de três 

orçamentos.

 Posto isso, intime o autor para apresentar:

i) relatório médico atualizado sobre a necessidade do produto;

ii) prescrição médica do produto;

iii) 03 orçamentos para compra do produto na rede privada.

II. Com as informações do item I abra vista ao executado para 

manifestação.

De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 109146 Nr: 2148-30.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Calciolari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Energisa Mato Grosso 

- Distribuidora de Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia de Andrade Castelo 

Branco Diniz - OAB:18020/B

 Autos n. 2148-30.2016.8.11.0005.

I. A 1ª Seção do STJ irá julgar, sob o rito do recurso repetitivo, a legalidade 

da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema, quais sejam: REsp 1.692.023, REsp 1.699.851 e EREsp 1.163.020. 

Aliado a isso, determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Posto isso, determino a suspensão dos autos.

II. Int.

Diamantino/MT, 19 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Autos n. 2148-30.2016.8.11.0005.

I. A 1ª Seção do STJ irá julgar, sob o rito do recurso repetitivo, a legalidade 

da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema, quais sejam: REsp 1.692.023, REsp 1.699.851 e EREsp 1.163.020. 

Aliado a isso, determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Posto isso, determino a suspensão dos autos.

II. Int.

Diamantino/MT, 19 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 39939 Nr: 807-13.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heleninha Martins de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:Mat.n°1662135

 Autos n. 807-13.2009.8.11.0005.

I – O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe impugnação 

sustentando, em síntese, excesso de execução (fls. 321 e verso).

O embargado sustenta a improcedência do pedido (fls. 332/334).

É o relatório. Decido.

Sustenta o executado excesso de execução com fundamento em 01 

ponto, qual seja: (i) não dedução dos valores recebidos a título de auxílio 

doença.

Em relação a não dedução dos valores recebidos a título de auxílio 

doença, constato que a argumentação do executado é procedente.

Isso porque o exequente recebeu o benefício de auxílio doença, conforme 

NB 610.883.597-8, de forma que esses valores devem ser objeto de 

compensação.

Posto isso, acolho a impugnação com o fim de determinar:

(i) a compensação dos valores recebidos a título de auxílio doença.

II – Int.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104763 Nr: 488-98.2016.811.0005

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMJL, GLJdF, CdF, GLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Vinicius Alves - 

OAB:70598, Silton Batista Alves - OAB:63.851/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Carla Travaina Braz - OAB:14906-B, 

Caroline Freire Teixeira - OAB:15.662/MT

 (i) julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade 

passiva de Lindamir Mendes Jocoski Liber, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, por força do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária 

gratuita;(ii) determino a realização de exame de DNA, a ser custeado pelo 

autor (artigo 82 do Código de Processo Civil). Em que pese o autor ser 

beneficiário de assistência judiciária gratuita registro que o exame de DNA 

é de baixo custo, pois aquele disponível pelo Estado demanda tempo 

considerável. Assim, intime o autor para informar se tem condições 

financeiras de arcar com o custo da realização do exame.II. Indefiro o 

pedido formulado na audiência (fl. 136), pois o advogado comprovou que 

tinha outra audiência na mesma data (fl. 139).III. Int.Diamantino/MT, 19 de 

março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 85463 Nr: 845-20.2012.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleonir Zonta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fábio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:OAB/MT 8933-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A

 Autos n. 2892-35.2010.8.11.0005, 845-20.2012.8.11.0005 e 

1555-11.2010.8.11.0005.

I. Em decorrência do pagamento (fl. 242) homologo o acordo (fls. 239/240) 

e julgo extinto o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

II. A homologação do acordo compreende as ações 
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845-20.2012.8.11.0005 e 1555-11.2010.8.11.0005.

III. Certificado o trânsito em julgado efetive o arquivamento.

IV. Int.

Diamantino/MT, 19 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 103566 Nr: 3222-56.2015.811.0005

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Taveira Lima Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 3222-56.2015.8.11.0005.

Demandante: Luzia Taveira Lima.

Demandado: município de Diamantino/MT.

Tipo de ação: cautelar de exibição de documento.

Luzia Taveira Lima ingressou com cautelar de exibição de documento 

contra o município de Diamantino/MT sustentando, em síntese, que solicitou 

acesso a sua ficha funcional, pedido esse negado pelo demandado. Ao 

final, pede seja determinado que o demandado apresente a ficha 

financeira ou atestado funcional, contra cheque, comprovante de INSS 

referente ao período de 1986 a 2015 (fls. 05/10).

A liminar foi indeferida (fls. 40 e verso).

Citado, o demandado apresentou contestação (fls. 48/49).

É o relatório. Decido.

- Julgamento antecipado:

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do 

mérito nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Mérito:

A demandante tem interesse jurídico em rever os documentos descritos na 

inicial, vez que aparentemente pretende verificar a legalidade dos atos. 

Assim, resta evidenciado a necessidade do prévio ajuizamento da medida 

ante a inércia do demandado.

- Dispositivo:

Posto isso, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido inicial, para determinar que o réu apresente os 

documentos delineados na inicial.

Condeno o demandado ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Diamantino/MT, 19 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122264 Nr: 4256-95.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo da Silva Boabaid Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatyane Neves Balduino - 

OAB:10877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4256-95.2017.8.11.0005.

I – Sustenta o embargante, em síntese, que é proprietário do veículo placa 

OBJ 2772. Afirma que o veículo sofreu indevida restrição judicial nos 

autos n. 343-77.1995.8.11.0005.

Estabelece o artigo 678, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou 

a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração 

provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de 

reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, 

ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

É necessário demonstrar, portanto, o domínio ou a posse, com o fim de 

permitir a suspensão das medidas constritivas.

Em análise dos autos n. 343-77.1995.8.11.0005 constato que o executado 

Cesário Basílio Félix foi citado em 30.10.1995 (fl. 100). Aliado a isso, esse 

executado comprou o veículo em 29.12.2016 (fl. 15), de forma que 

eventual venda se deu em data posterior.

Nesse aspecto, considero que a venda de bem após a citação na ação 

executiva indica a possível ocorrência de fraude à execução. Também 

constato que o embargante não demonstrou, de forma clara, a compra do 

veículo ou o seu respectivo pagamento.

Posto isso, indefiro o pedido de manutenção de posse do veículo.

II – Cite-se, na forma do artigo 679 do Código de Processo Civil.

III – Int.

 Diamantino/MT, 20 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 80503 Nr: 2892-35.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleonir Zonta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Fábio Pantolfi Ferrarini 

- OAB:OAB/MT 8933-E

 Autos n. 2892-35.2010.8.11.0005, 845-20.2012.8.11.0005 e 

1555-11.2010.8.11.0005.

I. Em decorrência do pagamento (fl. 242) homologo o acordo (fls. 239/240) 

e julgo extinto o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

II. A homologação do acordo compreende as ações 

845-20.2012.8.11.0005 e 1555-11.2010.8.11.0005.

III. Certificado o trânsito em julgado efetive o arquivamento.

IV. Int.

Diamantino/MT, 19 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102190 Nr: 2557-40.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcio José Pereira, Euripedes Antonio 

Ferreira, Adjalma Gonçalves, Francisco Vieira Sobrinho, Alberto 

Fernandes, Carlos Cesar Borges, Ariosvaldo do Vau Soares, Ismael 

Batista da Silva, Idenilto Jose Divino, João Batista de Almeida, Ari Alves de 

Campos, Adilson de Arruda Miranda, Antonio Lorga, Dimas Rufino Pereira, 

Angelo Jose Vieira, Sebastião Machado, Jaci Feliciano Munhoz, Jair 

Antonio de Almeida, Alain Robson Borges, Gidelmo dos Santos, Espólio de 

Jose Osmar Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 (...)porque sem liqüidez não se pode executar jamais (...) inexigibilidade 

(...) demandar por um direito não-exigível é demandar sem a concreta 

necessidade da tutela jurisdicional, com a conseqüente carência de ação 

por falta de interesse de agir (...) excesso de execução (...) executar em 

excesso é executar sem título, total ou ao menos parcialmente (...) 

ilegitimidade ad causam (...) cúmulo indevido de execuções (...) nulidade 

da execução ou dos atos executivos (...) incompetência absoluta ou 

impedimento do juiz. Finaliza o referido autor:Admitem-se em princípio, pela 

via da objeção de pré-executividade, todas as defesas fundadas nos 

requisitos da execução que o juiz deveria conhecer de ofício – porque, 

como é óbvio, tudo que o juiz pode e deve decidir espontaneamente ele 

pode decidir quando provocado pela parte. Do exposto, por meio da 

exceção de pré-executividade somente podem ser suscitada as nulidades 

absolutas ou as matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas de 

ofício como os pressupostos processuais, condições da ação e vícios 

objetivos do título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade.No caso é 
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evidente que a matéria sustentada via exceção de pré-executividade, no 

que se refere a ilegitimidade, demanda instrução probatória, pois 

relacionada ao mérito do processo administrativo. Em resumo, não se trata 

de matéria de ordem pública, tais como os pressupostos processuais, 

condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à certeza, 

liquidez e exigibilidade, o que impede o conhecimento da matéria 

sustentada.De outro norte, constato que a tese de prescrição não merece 

acolhimento.Isso porque os créditos foram constituídos nos anos de 2012 

e 2013 (fls. 06 e verso), sendo certo que o despacho ordenando a citação 

se deu em 16.10.2015 (fl. 09), de forma que não transcorreu o prazo 

prescricional.Posto isso:i) não conheço da matéria relativa a ilegitimidade 

passiva;ii) rejeito a tese de prescrição.II – Int.Diamantino/MT, 26 de março 

de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 109743 Nr: 2459-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José Alves Moreira, Alcione Modesto 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Ribeiro Pinto de Sá 

Barreto - OAB:172123RJ

 Autos n. 2459-21.2016.8.11.0005.

I. Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento e organização do processo.

- Delimitação da questão de fato e produção probatória:

Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na 

avaliação sobre: i) dano ao patrimônio público; ii) violação aos princípios 

da administração pública; iii) conduta improba dos réus.

Em relação a prova testemunhal entendo que deve ser limitado a 03 

testemunhas para cada parte, uma vez que o fato é de baixa 

complexidade. É imprescindível assegurar a não produção de provas de 

forma desnecessária, em evidente prejuízo a efetividade jurisdicional.

- Decisão:

Posto isso, designo o dia 9.7.2018, às 14 horas, para audiência de 

instrução e julgamento. O rol de testemunhas deve ser apresentado no 

prazo comum de 15 dias, contados da intimação da presente decisão.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 19 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 108736 Nr: 1917-03.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln, Dilma da Conceição Araújo, 

Carlos Eduardo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial 

o que faço para:(i) condenar os réus Juviano Lincoln e Dilma da 

Conceição Araújo ao ressarcimento integral dos danos no valor de R$ 

14.980,76, acrescido de correção monetária e juros simples de 1% ao 

mês, contados da citação;(ii) condenar solidariamente o réu Carlos 

Eduardo de Freitas ao ressarcimento integral dos danos no valor de R$ 

14.980,76, acrescido de correção monetária e juros simples de 1% ao 

mês, contados da citação;(iii) suspender os direitos políticos dos réus pelo 

prazo de 3 anos;(iv) condenar os réus Juviano Lincoln e Dilma da 

Conceição Araújo ao pagamento de multa civil equivalente ao valor dos 

danos (item ‘i’) atualizado por correção monetária e juros simples de 1,0% 

ao mês, contados da citação;(v) condenar o réu Carlos Eduardo de Freitas 

ao pagamento de multa civil equivalente ao valor dos danos (item ‘ii’) 

atualizado por correção monetária e juros simples de 1,0% ao mês, 

contados da citação;(vi) proibir os réus de contratarem com o Poder 

Público ou receberem benefício ou incentivo fiscal ou creditício, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam 

sócios majoritários, pelo prazo de 3 anos;(vii) condenar os réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais.P. R. I. C. Diamantino/MT, 

20 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97538 Nr: 377-51.2015.811.0005

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT, Benedito Augusto Daltro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILUSTRISSIMO SENHOR PREFEITO DE 

DIAMANTINO - MT, ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE FEDERAÇÃO DOS 

SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS 

CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E 

PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Martins Hauschildt - 

OAB:21.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos com o fim de:(i) denegar a 

segurança;(ii) revogar a decisão de fls. 61/62; (iii) extinguir o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Processo isento de custas e 

honorários, ex vi dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal 

Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo.P. R. I. C.Diamantino/MT, 

19 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 107290 Nr: 1302-13.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAdM, CSdA, FAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS - 

OAB:16407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o 

que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da 

assistência judiciária gratuita. P. R. I. C.Diamantino/MT, 19 de março de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104082 Nr: 134-73.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEJdC, ASC, FSdC, EJdCF, ELLB, ESdC, 

PANC, OPdBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira 

Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 134-73.2016.8.11.0005.

I. Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil passo ao 
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saneamento e organização do processo.

- Delimitação da questão de fato e produção probatória:

Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na 

avaliação sobre: i) união estável.

Em relação a prova testemunhal entendo que deve ser limitado a 03 

testemunhas para cada parte, uma vez que o fato é de baixa 

complexidade. É imprescindível assegurar a não produção de provas de 

forma desnecessária, em evidente prejuízo a efetividade jurisdicional.

- Decisão:

Posto isso, designo o dia 9.7.2018, às 16:30 horas, para audiência de 

instrução e julgamento. O rol de testemunhas deve ser apresentado no 

prazo comum de 15 dias, contados da intimação da presente decisão.

II. Int.

Diamantino/MT, 19 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100208 Nr: 1549-28.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT, Prefeito de Diamantino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Abelha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16842, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na inicial o que faço para:

(i) determinar a imissão na posse do autor no sistema de abastecimento de 

água de Deciolândia;(ii) extinguir o processo com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o réu ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o § 2º do artigo 

85 do Código de Processo Civil. P. R. I. C. Diamantino/MT, 20 de março de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 85232 Nr: 533-44.2012.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Municipio de Várzea 

Grande Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esmael Angelo de Oliveira - 

OAB:2454

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

petição inicial, o que faço para:i) condenar o réu ao pagamento de 

indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 

10.000,00;ii) determinar que a atualização monetária e os juros moratórios 

sejam atualizados de acordo com o INPC, até 30.6.2009, e, após, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E;iii) os juros moratórios fluem a 

partir do evento danoso (AgInt no REsp 1511700/SP Agravo Interno no 

Recurso Especial 2015/0001581-0 – Ministro Raul Araújo – Quarta Turma – 

j. 28.3.2017) e a correção monetária a partir desta data (súmula n. 

362/STJ);iv) extinguir o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme 

estabelece o artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

C.Diamantino/MT, 19 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 112843 Nr: 4141-11.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Autos n. 4141-11.2016.8.11.0005.

I. Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento e organização do processo.

- Delimitação da questão de fato e produção probatória:

Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na 

avaliação sobre: i) período de convivência; ii) bens adquiridos durante a 

convivência; iii) melhor opção de guarda; iv) despesas com a filha e suas 

necessidades; v) possibilidade de pagamento do réu.

Em relação a prova testemunhal entendo que deve ser limitado a 03 

testemunhas para cada parte, uma vez que o fato é de baixa 

complexidade. É imprescindível assegurar a não produção de provas de 

forma desnecessária, em evidente prejuízo a efetividade jurisdicional.

- Decisão:

Posto isso:

i) designo o dia 9.7.2018, às 13:30 horas, para audiência de instrução e 

julgamento. O rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo comum 

de 15 dias, contados da intimação da presente decisão;

ii) efetive estudo psicossocial para avaliar a melhor opção de guarda.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 19 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 111255 Nr: 3324-44.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline de Pazos Tabosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Essa condenação fica suspensa, por força da assistência judiciária 

gratuita.P. R. I. C.Diamantino/MT, 19 de março de 2018.Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 95146 Nr: 2481-50.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Alves França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

C.Diamantino/MT, 19 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 92384 Nr: 839-42.2014.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonatan Hoffman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa 

condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.P. 

R. I. C.Diamantino/MT, 19 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 88746 Nr: 1075-28.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAP, Anaiuza Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Juviano Lincoln, 

Maria Odetes da Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa 

condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita. P. 

R. I. C.Diamantino/MT, 19 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86850 Nr: 2502-94.2012.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A - Em Recuperação Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alessandro Castagna - 

OAB:OAB/SP 174.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Condeno 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

P. R. I. C.Diamantino/MT, 20 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 44896 Nr: 1555-11.2010.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleonir Zonta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A

 Autos n. 2892-35.2010.8.11.0005, 845-20.2012.8.11.0005 e 

1555-11.2010.8.11.0005.

I. Em decorrência do pagamento (fl. 242) homologo o acordo (fls. 239/240) 

e julgo extinto o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

II. A homologação do acordo compreende as ações 

845-20.2012.8.11.0005 e 1555-11.2010.8.11.0005.

III. Certificado o trânsito em julgado efetive o arquivamento.

IV. Int.

Diamantino/MT, 19 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100171 Nr: 1533-74.2015.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walle Arruda de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Autos: 1533-74.2015.8.11.0005.

Embargante: município de Diamantino/MT.

Embargado: Walle Arruda de Aquino.

Tipo de ação: embargos à execução.

O município de Diamantino/MT ingressou com embargos à execução contra 

Walle Arruda de Aquino sustentando, em síntese, excesso de execução 

(fls. 05 e verso).

O embargado, apesar de intimado, nada manifestou (fls. 11/12).

É o relatório. Decido.

- Esclarecimento inicial:

Sob o rito do artigo 730 do Código de Processo/1973 a defesa da Fazenda 

Pública na execução de sentença se dava com a interposição de 

embargos, situação alterada com o artigo 535 do Código de Processo 

Civil/2015. Entretanto, em respeito aos atos processuais praticados sob a 

regência da norma revogada, conforme prevê o artigo 14 do Código de 

Processo Civil/2015, passo a análise do embargo à execução.

- Mérito:

Em análise dos autos n. 1836-35.2008.8.11.0005, constato que a sentença 

fixou indenização por danos morais em R$ 2.817,00, com incidência de 

juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso e correção 

monetária desde a sentença.

 Nesse aspecto, constato que o cálculo do embargante encontra-se 

correto, pois respeitou as determinações da sentença.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente o embargo à execução para fixar o valor 

executado em R$ 6.303,47, o que faço com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa 

por força da assistência judiciária gratuita.

P. R. I. C.

Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101641 Nr: 2292-38.2015.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcos Roberto Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA - GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Autos: 2292-38.2015.8.11.0005.

Embargante: Estado de Mato Grosso.

Embargado: espólio de Marcos Roberto Manrique.

Tipo de ação: embargos à execução.

O Estado de Mato Grosso ingressou com embargos à execução contra o 

espólio de Marcos Roberto Manrique sustentando, em síntese, que o 

embargado deixou de observar na formalização do cálculo os ditames do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 (fls. 05/12).

Em impugnação o embargado sustenta a procedência dos embargos à 

execução (fl. 15).
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É o relatório. Decido.

- Mérito:

Em decorrência da concordância do embargado resta sua homologação 

judicial.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na inicial, o que faço para 

homologar o cálculo de fl. 12, conforme prevê o artigo 487, inciso III, ‘a’, do 

Código de Processo Civil.

Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da 

assistência judiciária gratuita.

P. R. I. C.

Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 3042 Nr: 340-25.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Peixoto Botelho - 

OAB:15.172/MT

 Autos n. 340-25.1995.8.11.0005.

I – Em análise dos autos constato a penhora de R$ 2.113,27 na conta 

corrente de João Aparecido Ferreira (fl. 196).

Nesse aspecto, o executado não demonstrou que o valor penhorado se 

encaixa na descrição normativa do inciso IV do artigo 833 do Código de 

Processo Civil.

Posto isso, indefiro o pedido de fls. 203/205.

II – Ante a regularidade da penhora defiro sua liberação em favor do 

exequente.

III – Int.

Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86090 Nr: 1615-13.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasilar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, Paulo 

Garcia Lopes, Paulo Garcia Lopes Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 (...) porque sem liqüidez não se pode executar jamais (...) inexigibilidade 

(...) demandar por um direito não-exigível é demandar sem a concreta 

necessidade da tutela jurisdicional, com a conseqüente carência de ação 

por falta de interesse de agir (...) excesso de execução (...) executar em 

excesso é executar sem título, total ou ao menos parcialmente (...) 

ilegitimidade ad causam (...) cúmulo indevido de execuções (...) nulidade 

da execução ou dos atos executivos (...) incompetência absoluta ou 

impedimento do juiz. Finaliza o referido autor:Admitem-se em princípio, pela 

via da objeção de pré-executividade, todas as defesas fundadas nos 

requisitos da execução que o juiz deveria conhecer de ofício – porque, 

como é óbvio, tudo que o juiz pode e deve decidir espontaneamente ele 

pode decidir quando provocado pela parte. Do exposto, por meio da 

exceção de pré-executividade somente podem ser suscitada as nulidades 

absolutas ou as matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas de 

ofício como os pressupostos processuais, condições da ação e vícios 

objetivos do título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade.No caso 

dos autos, é evidente que a matéria sustentada via exceção de 

pré-executividade – ilegitimidade passiva – demanda instrução probatória. 

Em resumo, não é matéria de ordem pública, tais como os pressupostos 

processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à 

certeza, liquidez e exigibilidade, o que impede o conhecimento da matéria 

sustentada.Posto isso, não conheço da matéria sustentada na exceção de 

pré-executividade de fls. 70/79.II – Dê-se vista ao exequente da petição e 

documentos de fls. 90/158.III – Int.Diamantino/MT, 26 de março de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 85671 Nr: 1128-43.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luis Steffen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Bedin Biasotto - 

OAB:9183

 (...)Em seguida, o despacho ordenando a citação interrompeu a 

prescrição, conforme prevê o artigo 174, § único, do Código Tributário 

Nacional.Por sua vez, inexiste a prescrição intercorrente. Isso porque 

inexistem nos autos quaisquer dos elementos previstos no artigo 40 da Lei 

n. 6.830/80:Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 

não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.§ 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública.§ 2º - Decorrido o prazo máximo 

de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens 

penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.§ 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução.§ 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.§ 5o A manifestação 

prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada 

no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado 

por ato do Ministro de Estado da Fazenda. Também constato que a CDA 

obedece ao previsto no artigo 2º da Lei n. 6.830/80 e artigo 204 do Código 

Tributário Nacional, restando ausente qualquer nulidade.Por fim, 

considerando que o fato gerador se deu em 12.7.2007 aplica-se ao caso a 

Portaria n. 160/2007, com valor da UPF em R$ 27,38.Posto isso, rejeito a 

exceção de pré-executividade de fls. 42/55.II – Int.Diamantino/MT, 26 de 

março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 88396 Nr: 696-87.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellen Comercio de Calçados Ltda - EPP, Mário 

Baptistoni, Sérgio José Batistoni, Maria Benedita Batistone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 (...) inexigibilidade (...) demandar por um direito não-exigível é demandar 

sem a concreta necessidade da tutela jurisdicional, com a conseqüente 

carência de ação por falta de interesse de agir (...) excesso de execução 

(...) executar em excesso é executar sem título, total ou ao menos 

parcialmente (...) ilegitimidade ad causam (...) cúmulo indevido de 

execuções (...) nulidade da execução ou dos atos executivos (...) 

incompetência absoluta ou impedimento do juiz. Finaliza o referido 

autor:Admitem-se em princípio, pela via da objeção de pré-executividade, 

todas as defesas fundadas nos requisitos da execução que o juiz deveria 

conhecer de ofício – porque, como é óbvio, tudo que o juiz pode e deve 

decidir espontaneamente ele pode decidir quando provocado pela parte. 

Do exposto, por meio da exceção de pré-executividade somente podem 

ser suscitada as nulidades absolutas ou as matérias de ordem pública, 

que devem ser conhecidas de ofício como os pressupostos processuais, 

condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à certeza, 

liquidez e exigibilidade.No caso, é evidente que a matéria sustentada via 

exceção de pré-executividade – ilegitimidade passiva – demanda instrução 

probatória, pois relacionada ao mérito do processo administrativo. Em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 152 de 924



resumo, não é matéria de ordem pública, tais como os pressupostos 

processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à 

certeza, liquidez e exigibilidade, o que impede o conhecimento da matéria 

sustentada.Posto isso, não conheço da matéria sustentada na exceção de 

pré-executividade de fls. 37/46.II – Int.Diamantino/MT, 26 de março de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 118808 Nr: 2775-97.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regivaldo Marcio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599, Pedro Rosa Neto - OAB:

 INTIMAÇÃO do Defensor do Acusado para que tome ciência da 

manifestação ministerial juntada as fls. 190/195, consistente no auto de 

constatação do local do crime.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 105803 Nr: 770-39.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Spigiorin - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 (...) inexigibilidade (...) demandar por um direito não-exigível é demandar 

sem a concreta necessidade da tutela jurisdicional, com a conseqüente 

carência de ação por falta de interesse de agir (...) excesso de execução 

(...) executar em excesso é executar sem título, total ou ao menos 

parcialmente (...) ilegitimidade ad causam (...) cúmulo indevido de 

execuções (...) nulidade da execução ou dos atos executivos (...) 

incompetência absoluta ou impedimento do juiz. Finaliza o referido 

autor:Admitem-se em princípio, pela via da objeção de pré-executividade, 

todas as defesas fundadas nos requisitos da execução que o juiz deveria 

conhecer de ofício – porque, como é óbvio, tudo que o juiz pode e deve 

decidir espontaneamente ele pode decidir quando provocado pela parte. 

Do exposto, por meio da exceção de pré-executividade somente podem 

ser suscitada as nulidades absolutas ou as matérias de ordem pública, 

que devem ser conhecidas de ofício como os pressupostos processuais, 

condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à certeza, 

liquidez e exigibilidade.No caso, constato que o artigo 2º, § 1º, inciso I, da 

Lei n. 12.153/2009, exclui da competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública o processo e julgamento dos executivos fiscais, de forma 

que inexiste a pretendida competência absoluta.Posto isso, indefiro o 

pedido formulado na exceção de pré-executividade de fls. 24/27.II – 

Indefiro o pedido de fl. 11, no que se refere a nomeação a penhora.Isso 

porque o executivo fiscal se desenvolve no interesse do credor, não 

sendo possível a aceitação de bem de dificílima conversão em 

dinheiro.Posto isso, defiro o pedido de penhora on line no valor de R$ 

8.826,12.III – Int.Diamantino/MT, 26 de março de 2018.Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 2278 Nr: 357-61.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdEdMGSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMV, JdSP, EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:Procurador, Célio Cavalcante - Gerente Fazendário - OAB:, 

Claudia Regina Souza Ramos - OAB:Procuradora, Fernando Cruz 

Moreira - OAB:6799, Francisco de Assis da Silva Lopes - 

OAB:3675/MT, Procuradoria Geral do Estado - OAB:, Sônia Marisa 

Dias Dib - Procuradora do Estado de Mato Grosso - OAB:, Wilerson 

Verano de Aquino Souza - OAB:3968-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 (...)(...) inexigibilidade (...) demandar por um direito não-exigível é 

demandar sem a concreta necessidade da tutela jurisdicional, com a 

conseqüente carência de ação por falta de interesse de agir (...) excesso 

de execução (...) executar em excesso é executar sem título, total ou ao 

menos parcialmente (...) ilegitimidade ad causam (...) cúmulo indevido de 

execuções (...) nulidade da execução ou dos atos executivos (...) 

incompetência absoluta ou impedimento do juiz. Finaliza o referido 

autor:Admitem-se em princípio, pela via da objeção de pré-executividade, 

todas as defesas fundadas nos requisitos da execução que o juiz deveria 

conhecer de ofício – porque, como é óbvio, tudo que o juiz pode e deve 

decidir espontaneamente ele pode decidir quando provocado pela parte. 

Do exposto, por meio da exceção de pré-executividade somente podem 

ser suscitada as nulidades absolutas ou as matérias de ordem pública, 

que devem ser conhecidas de ofício como os pressupostos processuais, 

condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à certeza, 

liquidez e exigibilidade.No caso, constato que a Lei n. 11.941/2009 se 

relaciona aos débitos federais e não estaduais. Assim, é impossível a 

pretensão de aplicar a mencionada legislação aos débitos de origem 

estadual, sob pena de clara afronta ao pacto federativo.Posto isso, 

indefiro o pedido formulado na exceção de pré-executividade de fls. 

326/349.II – Int.Diamantino/MT, 26 de março de 2018.Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 45285 Nr: 1943-11.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coopertag Cooperativa Agroindustrial, Ismael 

Batista da Silva, Adjalma Gonçalves, Francisco Vieira Sobrinho, Angelo 

Jose Vieira, Idenilto Jose Divino, Delcio José Pereira, José Osmar Borges, 

Euripedes Antonio Ferreira, Sebastião Machado, Alberto Fernandes, João 

Batista de Almeida, Ari Alves de Campos, Jaci Feliciano Munhoz, 

Ariosvaldo do Vau Soares, Carlos César Borges, Jair Antonio de Almeida, 

Adilson de Arruda Miranda, Alain Robson Borges, Antonio Lorga, Gidelmo 

dos Santos, Dimas Rufino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Gobatti Calça - 

OAB:13.745/MT, Marco Antonio Lorga - OAB:13.536/MT, Poliana 

Mikejevs Calça Lorga - OAB:12.899/MT

 (...)porque sem liqüidez não se pode executar jamais (...) inexigibilidade 

(...) demandar por um direito não-exigível é demandar sem a concreta 

necessidade da tutela jurisdicional, com a conseqüente carência de ação 

por falta de interesse de agir (...) excesso de execução (...) executar em 

excesso é executar sem título, total ou ao menos parcialmente (...) 

ilegitimidade ad causam (...) cúmulo indevido de execuções (...) nulidade 

da execução ou dos atos executivos (...) incompetência absoluta ou 

impedimento do juiz. Finaliza o referido autor:Admitem-se em princípio, pela 

via da objeção de pré-executividade, todas as defesas fundadas nos 

requisitos da execução que o juiz deveria conhecer de ofício – porque, 

como é óbvio, tudo que o juiz pode e deve decidir espontaneamente ele 

pode decidir quando provocado pela parte. Do exposto, por meio da 

exceção de pré-executividade somente podem ser suscitada as nulidades 

absolutas ou as matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas de 

ofício como os pressupostos processuais, condições da ação e vícios 

objetivos do título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade.No caso é 

evidente que a matéria sustentada via exceção de pré-executividade, no 

que se refere a ilegitimidade, demanda instrução probatória, pois 

relacionada ao mérito do processo administrativo. Em resumo, não se trata 

de matéria de ordem pública, tais como os pressupostos processuais, 

condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à certeza, 

liquidez e exigibilidade, o que impede o conhecimento da matéria 

sustentada.Posto isso, não conheço da matéria relativa a ilegitimidade 

passiva (fls. 29/37).II – Visando a satisfação da execução defiro o pedido 

de penhora on line no valor de R$ 1.624.431,00 nas contas de Alberto 

Fernandes, Eurípedes Antônio Ferreira, Délcio José Pereira, Alain Robson 

Borges, Ismael Batista da Silva e Antonio Lorga. Aliado a isso, defiro os 

pedidos formulados nos itens 2 e 3 de fls. 253/254.III – Int.Diamantino/MT, 

26 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 124464 Nr: 599-14.2018.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - OAB:19194/O

 Certifico que esignei sessão de mediação/conciliação para o dia 05 de 

abril de 2018 as 15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 124464 Nr: 599-14.2018.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - OAB:19194/O

 Autos n. 599-14.2018.811.0005.

I – Determino, com a máxima urgência que o caso requer, a realização de 

estudo psicossocial no prazo de 15 dias, a ser realizado na residência 

dos envolvidos na medida protetiva (núcleo familiar), a fim de se avaliar as 

atuais condições emocionais e estruturais do ambiente.

Diamantino/MT, 22 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 124464 Nr: 599-14.2018.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - OAB:19194/O

 ...defiro as seguintes medidas protetivas em favor da vítima Creuza 

Veronica da Silva Barbosa:- suspensão da posse/restrição do porte de 

armas, se houver;- proibição de aproximação do representado Jackson 

Cora em relação a vítima Creuza Verônica da Silva Barbosa, mantendo 

uma distância mínima de 500 metros;- o representado não deve entrar em 

contato com a vítima Creuza Verônica da Silva Barbosa por qualquer meio 

de comunicação;- o representado não deve frequentar residência da 

vítima Creuza Verônica da Silva Barbosa (Avenida J. P. F. Mendes, nº 917, 

neste Município de Diamantino-MT) a fim de preservar sua integridade 

física e psicológica;- afastamento do representado Jackson Cora do lar e 

local de convivência (Avenida J. P. F. Mendes, nº 917, neste Município de 

Diamantino-MT) com a vítima;II. Em decorrência da urgência a presente 

decisão servirá como mandado em favor de Creuza Veronica da Silva 

Barbosa (brasileira, casada, portadora do RG nº 3135146-8 SSP-MT, 

nascida em 14.01.1957, filha de Aristides Ferreira da Silva e Maria 

Catarina da Silva, residente e domiciliada Avenida J. P. F. Mendes, nº 917, 

neste Município de Diamantino-MT, telefone 65 99635-0127) e contra o 

representado Jackson Cora (adolescente, filho de Josiane Cora, residente 

e domiciliada Avenida J. P. F. Mendes, nº 917, neste Município de 

Diamantino-MT).III. ....IV. Encaminhe o feito ao CEJUSC para designação de 

audiência de audiência com urgência.V. Em relação ao pedido de retirada 

de todos os bens móveis pertencentes a Sra. Josiane e a seus filhos do 

imóvel de propriedade da Sra. Creuza, entendo que tal medida é drástica, 

uma vez que nesse contexto não é possível saber se os representados 

têm local para guardar os referidos bens, sendo prudente o indeferimento 

do pedido. VI. Em relação ao pedido de revogação das medidas protetivas 

de urgência formulado pela representada Josiane Cora verifico que a 

situação que ensejou a o deferimento da medida não foi alterada, pelo 

contrário, de tal forma que indefiro o pedido de revogação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100731 Nr: 1788-32.2015.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilmara Líber de Oliveira Martins de Queiroz, Dilmara 

Líber de Oliveira Martins de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Erasmo Martins de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Capistrano de Oliveira 

- OAB:11569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1788-32.2015.811.0005.

I - Dê-se vista à Defesnoria Pública para apresentar o plano de partilha 

conforme prevê o artigo 2.015 do Código Civil.

Diamantino/MT, 19 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 32127 Nr: 543-64.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Bende Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 Autos n. 543-64.2007.811.0005.

I – Arquive-se.

Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 81900 Nr: 520-79.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - rep. pela 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grossso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Autos n. 520-79.2011.811.0005.

I – Arquive-se.

Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 108571 Nr: 1853-90.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelene Lima Marcelino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1853-90.2016.811.0005.

I- Intime o perito para designar data para perícia.

II- Int.

Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 103095 Nr: 3005-13.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weliton de Almeida Santos - 

OAB:20.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovanni Vattos - OAB:, 

Mauricio Brugnano Béia - OAB:, Núcleo Juridico UNEMAT - OAB:

 Autos n. 3005-13.2015.811.0005.

I – Arquive-se.

Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104785 Nr: 502-82.2016.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Mara Betoni - 

OAB:20872-MT, MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14449/O, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 Autos n. 502-82.2016.811.0005.

I – Arquive-se.

Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86432 Nr: 2048-17.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adivaldo Moreira da Silva, Rodrigo Schwab Mattozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2048-17.2012.811.0005.

I- Dê-se vista ao executado da petição e documento de fls. 205/207.

II- Int.

 Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86456 Nr: 2078-52.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Obedier Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 2078-52.2012.811.0005.

I- Dê-se vista ao executado da petição e documento de fls. 201/203.

II- Int.

 Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 35709 Nr: 566-73.2008.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Alves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edenaldo Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 Autos n. 566-73.2008.811.0005

I- Intime a inventariante para apresentar as ultimas declarações, 

observado o parecer ministerial e fls. 180/181.

II- Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 178 Nr: 128-09.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Três Lagoas Ltda, João 

Capeletto Neto, Juvenal Capeletto, Antonio Deraldo Capeletto, Sebastião 

Horácio Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Silva Costa Garcia - 

Procuradora Geral da União - OAB:7242/MT, Breno Barreto Moreira 

de Oliveira-Procurador do Estado - OAB:, Wylerson Verano de 

Aquino Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda May - OAB:OAB/MT 

16157, Gildo Capeletto - OAB:7288-A, Rui Barbosa Gamon - 

OAB:7763

 Autos n. 128-09.1992.811.0005.

I – Defiro o pedido de fl. 741.

II- Int.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 19884 Nr: 2351-80.2002.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Tavares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 É o relatório, para fins do que dispõe o artigo 423, inciso II, do Código de 

Processo Penal.II. Defiro as provas requeridas (fls. 224 e 225). III. Designo 

o dia 18.9.2018, primeira data livre na pauta, às 08 horas, para sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri.IV. Int.V. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Diamantino/MT, 23 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 24746 Nr: 2446-42.2004.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Souza Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marinalva Ramos Rodrigues 

- OAB:12462, Nilza Gomes Machry - OAB:

 É o relatório, para fins do que dispõe o artigo 423, inciso II, do Código de 

Processo Penal.III. Defiro o pedido ministerial de fl. 197. Em relação às 

diligências da defesa, defiro as oitivas das testemunhas (fls. 201/202). IV. 
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Designo o dia 25.9.2018, primeira data livre na pauta, às 08 horas, para 

sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.V. Int.VI. Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Diamantino/MT, 23 de março de 2018.Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 94970 Nr: 2377-58.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Wesley Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 É o relatório, para fins do que dispõe o artigo 423, inciso II, do Código de 

Processo Penal.II. Defiro as provas requeridas (fls. 296 e 297). III. Designo 

o dia 09.10.2018, primeira data livre na pauta, às 08 horas, para sessão 

de julgamento pelo Tribunal do Júri.IV. Int.V. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Diamantino/MT, 23 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 89898 Nr: 2240-13.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Soares Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 É o relatório, para fins do que dispõe o artigo 423, inciso II, do Código de 

Processo Penal.II. Defiro as provas requeridas (fls. 240 e 249). III. Designo 

o dia 02.10.2018, primeira data livre na pauta, às 08 horas, para sessão 

de julgamento pelo Tribunal do Júri.IV. Int.V. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Diamantino/MT, 23 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100558 Nr: 1720-82.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 É o relatório, para fins do que dispõe o artigo 423, inciso II, do Código de 

Processo Penal.II. Defiro as provas requeridas (fls. 221 e 222). III. Designo 

o dia 04.9.2018, primeira data livre na pauta, às 08 horas, para sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri.IV. Int.V. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Diamantino/MT, 23 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 29661 Nr: 552-55.2009.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ferreira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 552-55.2009.811.0005.

I. O Ministério Público e a defesa desistiram da oitiva da testemunha José 

Inaldo Bezerra, de forma que homologo a desistência.

II. Designo o dia 11.9.2018, primeira data livre na pauta, às 08 horas, para 

sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 95453 Nr: 2737-90.2014.811.0005

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n.2737-90.2014.811.0005.

I. Designo o dia 20.8.2018, às 14:25 hs, para audiência com a finalidade de 

ouvir Alcindo Rodrigues de Moraes.

II. Expeça-se carta precatória, com prazo de 180 dias, com a finalidade de 

ouvir Djailson Amorim de Jesus.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 106797 Nr: 1103-88.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatan Oliveira Rodrigues, Wildemon Souza 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino 

- OAB:

 Autos n.1103-88.2016.811.0005.

I. Designo o dia 20.8.2018, às 15:00 hs, para audiência com a finalidade de 

ouvir Benedito Dias de Almeida e interrogar os Acusados.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 98104 Nr: 655-52.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovany Francisco Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n.655-52.2015.811.0005.

I. Designo o dia 20.8.2018, às 15:30 hs, para audiência com a finalidade de 

ouvir a vítima Marlene Cavalcante e a testemunha Benedito Dias de 

Almeida.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 95452 Nr: 2736-08.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Edson Penedo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Cristina Rodrigues - 

OAB:13451/MT

 Autos n.2736-08.2014.811.0005.

I. Oficie-se à Comarca de Cuiabá solicitando informação acerca da carta 

precatória de fls. 264 (código 505047).

 II. Designo o dia 20.8.2018, às 16:25 hs, para audiência com a finalidade 

de ouvir a testemunha Sandro Silva Renzetti.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 44490 Nr: 1154-12.2010.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenilson de Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Autos n. 1154-12.2010.811.0005.

I- A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é do 

Estado, conforme Jurisprudência do STJ (AgRg no REsp. 1.519.239/SC).

Posto isso, defiro o pedido de fls. 212/213.

II- Int.

 Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102466 Nr: 27649-9.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Silva do Nascimento, Gilmar Silva do Nascimento, 

Elaine Silva do Nascimento, Gilney Silva do Nascimento, Marcio Silva do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dogival Barbosa da Silva - 

OAB:10.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 27649-9.2015.811.0041.

I – Visando o esclarecimento dos fatos defiro o pedido de fl. 273 e fixo o 

prazo de 30 dias para prestar as informações.

II- Int.

III- Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 44800 Nr: 1460-78.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Abelha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT

 Autos n. 1460-78.2010.811.0005.

I – Visando a satisfação da execução defiro o pedido de fls. 258/259, com 

a intimação do executado na pessoa de seus advogados (artigo 513, §2º, 

I, do Código de Processo Civil).

II- Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 119016 Nr: 2867-75.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luadson Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 2867-75.2017.811.0005.

I. Designo audiência admonitória para o dia 16.4.2018, primeira data livre 

na pauta, às 16:20hs.

 II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 112520 Nr: 3970-54.2016.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O

 INTIMAÇÃO

Certifico que intimo o procurador Diogo Fernandes de Assis - Oab-MT 

20.231-O para que fique ciente da sentença no presente autos.

 Diamantino - MT, 24 de março de 2018.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado ID 12405338 foram 

interpostos no prazo legal, bem como requer os benefícios da justiça 

gratuita. Certifico ainda, envio intimação para o recorrido querendo 

apresentar contrarrazões no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NYLCEIA CRISTIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado ID 12405246 foram 

interpostos no prazo legal, bem como requer os benefícios da justiça 

gratuita. Certifico ainda, envio intimação para o recorrido querendo 

apresentar contrarrazões no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-50.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data envio intimação para o patrono do 

requerente acerca do comprovante do pagamento ID 12379077

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001338-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVENI GONZAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000111-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINA MANZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ADELAR DAL PISSOL OAB - MT2838/O (ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SENA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SENA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 027 /2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o teor da decisão de p. 102;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a partir da publicação da presente Portaria, o 

Art. 2º da Portaria nº 093/2017, e DESIGNAR os servidores Sinara Santos 

Teruya Leal – Analista Judiciário, para presidir a Comissão Processante, e 

os servidores Cosme Pereira de Freitas, Agente da Infância e Juventude, 

e Olímpio Alves Menezes, Oficial de Justiça, para compor a Comissão 

Processante.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA Nº 028 /2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o teor da decisão de p. 24;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a partir da publicação da presente Portaria, o 

Art. 2º da Portaria nº 108/2017, e DESIGNAR os servidores Sinara Santos 

Teruya Leal – Analista Judiciário, para presidir a Comissão Processante, e 

os servidores Lidiane Memória Campos e Eloina Maria Bomfim para compor 

a Comissão Processante.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA Nº 029 /2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o teor da decisão de p. 26;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a partir da publicação da presente Portaria, o 

Art. 2º da Portaria nº 107/2017, e DESIGNAR os servidores Sinara Santos 

Teruya Leal – Analista Judiciário, para presidir a Comissão Processante, e 

os servidores Lidiane Memória Campos e Eloina Maria Bomfim para compor 

a Comissão Processante.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.
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ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA Nº 030 /2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o teor da decisão de p. 82;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a partir da publicação da presente Portaria, o 

Art. 1º da Portaria nº 096/2017, e DESIGNAR a servidora Lidiane Memória 

Campos para presidir a Comissão Processante, e as servidoras Sinara 

Santos Teruya Leal e Eloina Maria Bomfim para compor a Comissão 

Processante.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA Nº 031 /2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o teor da decisão de p. 110;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a partir da publicação da presente Portaria, o 

Art. 2º da Portaria nº 094/2017, e DESIGNAR a servidora Célia Regina 

Pereira Xavier para presidir a Comissão Processante, e os servidores 

Cosme Pereira de Freitas e Eloina Maria Bomfim para compor a Comissão 

Processante.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA Nº 032 /2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o teor da decisão de p. 143;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a partir da publicação da presente Portaria, o 

Art. 2º da Portaria nº 087/2017, e DESIGNAR o servidor Olímpio Alves de 

Menezes para presidir a Comissão Processante, e as servidoras Marizélia 

Alves Damasceno e Célia Regina Pereira Xavier para compor a Comissão 

Processante.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz Diretor do Foro

PORTARIA Nº 033 /2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o teor da decisão de p. 163;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a partir da publicação da presente Portaria, o 

Art. 2º da Portaria nº 090/2017, e DESIGNAR a servidora Célia Regina 

Pereira Xavier para presidir a Comissão Processante, e as servidoras 

Lidiane Memória Campos e Eloina Maria Bomfim para compor a Comissão 

Processante.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA Nº 034 /2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o teor da decisão de p. 123;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a partir da publicação da presente Portaria, o 

Art. 2º da Portaria nº 092/2017, e DESIGNAR a servidora Lidiane Memória 

Campos para presidir a Comissão Processante, e os servidores Célia 

Regina Pereira Xavier e Elizeu Rangel Soares para compor a Comissão 

Processante.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA Nº 035 /2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o teor da decisão de p. 61;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a partir da publicação da presente Portaria, o 

Art. 2º da Portaria nº 105/2017, e DESIGNAR a servidora Valéria Benedita 

dos Santos para presidir a Comissão Processante, e as servidoras Lidiane 

Memória Campos e Eloina Maria Bomfim para compor a Comissão 

Processante.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA Nº 036 /2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o teor da decisão de p. 18;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a partir da publicação da presente Portaria, o 

Art. 2º da Portaria nº 099/2017, e DESIGNAR a servidora Valéria Benedita 

dos Santos para presidir a Comissão Processante, e as servidoras Lidiane 

Memória Campos e Eloina Maria Bomfim para compor a Comissão 

Processante.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA Nº 037 /2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o teor da decisão de p. 20;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a partir da publicação da presente Portaria, o 

Art. 2º da Portaria nº 102/2017, e DESIGNAR a servidora Eloina Maria 

Bomfim para presidir a Comissão Processante, e as servidoras Lidiane 

Memória Campos e Sinara Santos Teruya Leal para compor a Comissão 

Processante.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001122-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. D. F. (REQUERIDO)
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Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Interrogatório Sala: GABINETE DA 1ª VARA Data: 05/09/2018 Hora: 

14:00

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001137-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO GONCALVES VIANA (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 23 de 

maio de 2018, às 16h20min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001105-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ ZANCHET (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 23 de 

maio de 2018, às 16h40min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001037-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FOCKINK (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 23 de 

maio de 2018, às 17h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001041-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BORGHETTI (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 23 de 

maio de 2018, às 17h15min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000406-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE BELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 16 de 

maio de 2018, às 15h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000466-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PRIMAVERA LTDA. - ME (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 16 de 

maio de 2018, às 16h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 
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revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000180-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMMER SOUSA QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 30 de 

maio de 2018, às 14h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000392-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ONEIDE MULLER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO KERBES OAB - SC43587 (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 30 de 

maio de 2018, às 15h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000914-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERNIVALDO MARTINS DOS SANTOS (RÉU)

MARIA LUIZA LOPES DOS SANTOS (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 30 de 

maio de 2018, às 15h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001740-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR BRUNETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO CORREA STUMPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001740-52.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: MOACYR BRUNETTA 

EXECUTADO: LEONARDO CORREA STUMPP Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, por intermédio do respectivo advogado, para efetuar o 

recolhimento das custas e despesas processuais de ingresso, em 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 26 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001486-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE VERARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE DE MORAES ROSA OAB - MT24182/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001486-79.2018.8.11.0037 AUTOR: PEDRO JOSÉ VERARDI RÉU: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da decretação judicial 

de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, intime-se a parte 

autora para integralizar o litisconsórcio passivo necessário, mediante 

requerimento de citação dos sócios, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção processual, nos moldes do artigo 115, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001445-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO JOSE MENEZES JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001445-15.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SANDRO JOSÉ MENEZES JUNIOR 

Vistos etc. Intime-se a parte interessada para instruir o requerimento com 

a cópia da petição inicial da ação e a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo, nos moldes do artigo 3º, §12, do 

Decreto-lei nº 911/69, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

OCTHAVIO AUGUSTTO POLATO E PALMEIRA OAB - 627.854.001-00 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGUES DA CUNHA (RÉU)

SANTA INES SEMENTES LTDA - ME (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 30 de 

maio de 2018, às 16h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001529-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARIA DAZZI GONZATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001529-16.2018.8.11.0037 AUTOR: IVETE MARIA DAZZI GONZATTI RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A 

propositura de ação em nome de pessoa falecida causa perplexidade pelo 

erro jurídico crasso. Com efeito, a existência da pessoa natural termina 

com a morte (CC, art.6º), transmitindo-se a herança, desde logo, aos 

herdeiros legítimos e testamentários (CC, art.1.784). O falecido, portanto, 

não pode figurar no polo de ação, já que com a morte termina a existência 

da pessoa natural, transmitindo-se os direitos e obrigações, até o limite da 

herança, aos herdeiros. Destarte, em cumprimento ao disposto no artigo 

10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para 

manifestar-se quanto a ausência de pressuposto processual, em 10 (dez) 

dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 26 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000912-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VIEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO GABRIEL DE SOUZA MARQUES (REQUERIDO)

SHIRLEY APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 06 de 

junho de 2018, às 13h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003143-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIREGINA TAFAREL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

JULIANO NICOLAU DE CASTRO OAB - SP292121 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003143-90.2017.8.11.0037 AUTOR: LUCIREGINA TAFAREL RÉU: 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BB CORRETORA DE 

SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A Vistos etc. Frustrada a 

tentativa de composição, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEDI SUCOLOTTI CRESPANI (AUTOR)

EASY HOTEIS E EVENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

JOAO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI OAB - 862.382.051-72 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000558-31.2018.8.11.0037 AUTOR: NEDI SUCOLOTTI CRESPANI, EASY 

HOTEIS E EVENTOS LTDA - ME PROCURADOR: JOAO FELIPE SUCOLOTTI 

CRESPANI RÉU: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Vistos etc. Como é 

cediço, o curso processual não pode ficar suspenso por prazo 

indeterminado, tratando-se de ação de conhecimento. Todavia, há 

cláusula, no acordo firmado entre as partes, que deve ser objeto de 

esclarecimento: “Caso o acordo não seja cumprido pela seguradora 

requerida, o processo irá retornar ao status a quo ante”. Considerando 

que não há previsão do tempo em que a paciente estará sujeita à 

necessidade de atendimento domiciliar via home care e que, por 

consequência, a obrigação seria periódica, parece haver uma questão a 

ser esclarecida, já que o requerimento de extinção processual foi 

condicionado à realização do pagamento convencionado (pagamento do 

tratamento via home care, mediante reembolso, enquanto a paciente 

necessitar). A solução mais adequada parece ser, portanto, a 

homologação do acordo e extinção processual, com a deflagração do 

procedimento de cumprimento de sentença em caso de eventual 

inadimplência da parte requerida. Destarte, em observância ao dever de 

esclarecimento e consulta, determino a intimação das partes para 

esclarecerem o ponto suscitado, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006215-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR FERNANDES MILAGRES (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 162 de 924



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006215-85.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DAIANE GOMES REQUERIDO: 

ADEMIR FERNANDES MILAGRES Vistos em correição permanente. 

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela 

provisória de urgência, proposta por Daiane Gomes em face de Ademir 

Fernandes Milagres, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A 

pretensão material fundamenta-se, em síntese, na aquisição de fração do 

imóvel urbano objeto da matrícula nº 9256 do CRI de Primavera do Leste 

(MT), no dia 08 de junho de 2015, consoante contrato de compra e venda, 

devidamente adimplido. Relata que, no dia 12 de dezembro de 2016, 

ocorreu a invasão do imóvel e foi impedida de adentrá-lo. Por fim, informa 

que o requerido levou o imóvel para registro equivocadamente sem 

computar a parcela do lote pertencente à Autora. Por fim, postula pela 

reintegração na posse da parcela levada a registro, preservando seus 

direitos legais na proteção de seu patrimônio. Em sede de tutela provisória 

de urgência postula pela imediata reintegração da posse na fração do 

imóvel e a averbação no registro imobiliário, sob pena de multa diária. A 

petição inicial foi instruída com documentos. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A 

concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. A pretensão material da autora fundamenta-se 

na aquisição de fração do imóvel urbano objeto da matrícula nº 9256 do 

CRI de Primavera do Leste (MT), mediante contrato de compra e venda. 

Todavia, não restou caracterizado o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, eis que o suposto esbulho teria ocorrido em 12 

de dezembro de 2016 e ação proposta apenas em 18 de dezembro de 

2017. Parece difícil sustentar, sob o aspecto jurídico, o risco de dano em 

face da própria morosidade da autora em postular pela proteção 

possessória. Isto posto, ausente um dos requisitos legais, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Comprovada documentalmente a hipossuficiência financeira da 

parte autora, defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do 

artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação 

ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004291-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO RESENDE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004291-39.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DIVALDO RESENDE BATISTA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11623346). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005222-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN SANDRA FERNANDES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005222-42.2017.8.11.0037 AUTOR: HELLEN SANDRA FERNANDES 

SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de 

março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005418-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULEI RODRIGUES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 06 de 

junho de 2018, às 17h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004473-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY JOSE FERRARI (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1004473-25.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO, Cooperativa]. AUTOR: COOALESTE - 

COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL 

DO MATO GROSSO RÉU: ARY JOSE FERRARI Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por COOALESTE- COOPERATIVA AGRÍCOLA 

DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSS em face 

de ARY JOSE FERRARI, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A 

parte autora desistiu da ação (Id.11693775). Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Inexistindo óbice legal, homologo a desistência da ação, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Custas processuais pela parte autora, nos moldes do 

artigo 90 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 19 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32605 Nr: 841-28.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMUT GEIST FANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222B, RICARDO NIGRO 

- OAB:8414/MT, TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUZÂNIA LUENIZA P. DA 

SILVA - OAB:MT. 9.673

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida juntada aos autos à fl. 169 verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32467 Nr: 695-84.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, Samuel Pedro Pereira Sobreira - OAB:12154/PI, 

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:OAB/MT 14974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A

 Intimo as partes para os termos da decisão em síntese: Por fim, no que 

tange ao questionamento relativo à avaliação, considerando que o ato 

processual data de mais de 5 (cinco) anos, determino a renovação da 

diligência pela provável alteração do valor.

Revogo a nomeação do perito, já que a avaliação deve ser feita pelo oficial 

de justiça.

Ato contínuo, datando a última avaliação de mais de cinco anos 

(outubro/2012), avalie-se novamente o bem, no prazo de 10 (dez) dias, 

ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, 

devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas 

características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens 

(CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento (CPC, art.635).....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162181 Nr: 1322-05.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA MARQUES BARISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MA 11.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida juntada aos autos à fl. 40, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129243 Nr: 2080-52.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471, Carlos Alberto do Prado - OAB:4910, 

DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - OAB:, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, LUCIANO APARECIDO CUBA - OAB:11150, 

OTON JOSE NASSER DE MELLO - OAB:5124 MS, ROBSON SCARINCI - 

OAB:6939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Intimo a parte autora, através de seus advogados, para que protocolize 

novamente a petição já protocolada em 16/02/2018 - às 13h50min - 

Protocolo n. 203329 - tendo em vista que está escrivania não consegue 

materializar a mencionada peça.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75297 Nr: 7611-61.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880

 Visto,

Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Tutela Antecipada c/c 

Exibição de Documentos proposta por Aparecido Paiva contra Banco CNH 

Capital S/A, ambos já qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial nos autos de nº 

2625-30.2011.811.0037 e 4820-85.2011.811.0037, no qual também foi 

acordada a renuncia ao direito sobre as ações ajuizadas em face do 

requerido, sendo a referida transação homologada e extintos os 

processos supramencionados, conforme cópia da sentença (p.246).

 É o relatório. Decide-se.

Considerando o acordo realizado entre as partes em que o autor renuncia 

ao direito a que se funda a presente ação, caracteriza-se a falta de 

interesse superveniente na demanda.

Ante a inexistência de interesse processual, que justifique o 

prosseguimento deste feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, o Estado-juiz julga extinto o processo sem resolução do 

mérito.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.112/113).

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167827 Nr: 4131-65.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO JORGE GEBELUCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A contra Narciso Jorge Gebelucha, ambos já 

qualificados.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido liminar, determinando a busca e 

apreensão do veículo objeto da lide (p.34).

Tentada a apreensão do bem, esta restou infrutífera não sendo o veículo 

encontrado (p.37/38).

Em manifestação, o requerente pugnou pela consulta aos sistemas de 

busca de endereços dos órgãos conveniados ao TJ/MT (p.40), sendo o 

pedido deferido à p.41, localizando-se novo endereço do requerido, 

conforme documentos (p.42/44).

Realizou-se nova tentativa de apreensão do bem, restando novamente 

infrutífera (p.47).

À p.48, o autor informa que o requerido efetuou o pagamento do débito de 

forma administrativa e requer a desistência da ação, bem como, a baixa de 

eventuais restrições inseridas no nome ou veículo da parte requerida.

Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência da 

ação (p.48), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.30/33).

Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

 Verifica-se que não consta nenhuma restrição judicial a ser baixada por 

este juízo.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72743 Nr: 5064-48.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAÚJO - OAB:MT 13.807, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

3.568-B

 Visto,

Defere-se o pedido de p.188.

Realizou-se a baixa das restrições dos veículos do executado, conforme 

documento anexo.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165173 Nr: 2745-97.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLIN CATARINA ROGERIO 

SEIXAS - OAB:MT 15483-A

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.284/285.

Considerando os documentos de p.263/286, encaminhem-se novamente 

os autos a Contadora do Juízo, para atualização do cálculo apresentado à 

p.253.

 Com relação ao pedido de aplicação de multa ao requerido pelo não 

cumprimento da liminar, defere-se e determina-se a intimação da parte 

requerida para que cumpra com a liminar deferida à p.254, se abstendo de 

efetuar qualquer desconto do beneficio da aposentadoria da requerente 

até o julgamento da lide, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária, que fixa-se no valor de R$200,00 (duzentos reais) a qual será 

revertida em proveito do exequente, até o limite correspondente ao valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seguida, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, 

informarem se possuem provas a produzir, conforme determinado à p.249, 

esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Após, certifique-se e concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59728 Nr: 7496-11.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICORINO DOS SANTOS, LUZIA QUEIROZ DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE ANIBAL RODER, NATALINA MATIAS 

RODER, JOSE MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA LUCIANA 

GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 13.049, REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150464 Nr: 4608-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por João Oliveira de Lima 

contra Banco do Brasil S/A, ambos qualificados.

Intimado para cumprir com a obrigação (p.391), o executado apresentou o 

pagamento do valor devido (p.392/393).

Em manifestação, o exequente requer a expedição de alvará para 

liberação dos valores depositados (p.397).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Expeça-se alvará para liberação dos valores em favor do exequente, 

conforme solicitado (p.397).

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113840 Nr: 4130-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, ALESSANDRA 

CRUZATO FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130661 Nr: 3276-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMIR SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LUIZ KERNINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DIAS COUTINHO 

NETO - OAB:MT/11003/A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAUL ANTUNES MACEDO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68225 Nr: 535-83.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSIAS DE SOUSA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 131759 Nr: 4207-60.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO MOTO TAXI RODÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109793 Nr: 110-85.2012.811.0037

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, WILIAN 

EVERTON DE SOUZA FARDIN, ALESSANDRA CRUZATO FARDIN, 

TATIANE BALISTERO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:4929-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109924 Nr: 239-90.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMMI S/A- CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVETIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980-A, RODRIGO FRASSETO GÓES - OAB:33416/SC

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Wagner Augusto 

Buss contra Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento, ambos 

qualificados.

Intimado para pagar o débito (p.207), o executado apresentou o depósito 

dos valores da condenação (p.210/211).

Em manifestação, o exequente impugnou o valor depositado pelo requerido 

(p.212).

Determinou-se a remessa dos autos a contadora deste juízo para 

apresentação dos valores devidos (p.214).

Apresentado o cálculo (p.215), o executado efetuou o pagamento do valor 

indicado (p.223/224).

À p.225 o exequente requereu a expedição de alvará para liberação dos 

valores depositados.

Expediram-se os alvarás solicitados (p.226/227).

Decide-se.

Verifica-se que todos os valores cobrados nos autos já foram levantados 

pelo patrono do autor, razão pela qual, considera-se satisfeita a 

obrigação.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170468 Nr: 5463-67.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMASIO 

- OAB:7222

 Visto,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Cooaleste – Cooperativa 

Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do MT contra Acidemando 

de Moraes Carvalho, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo (p.216/226).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

O acordo traçado extrajudicialmente, noticiado às fls. 216/226, encerra o 

mérito da ação.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz, homologa, por sentença o 

acordo supracitado, para que surta os jurídicos e legais efeitos em 

consonância com o artigo 487, III, “b” com fulcro no Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, taxas judiciarias e honorários serão pagos conforme acordado 

entre as partes na clausula décima terceira do acordo (p.221).

Com o trânsito em julgado desta, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136013 Nr: 7571-40.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO INACIO PAIVA, Aparecido Paiva, JOSÉ 

ROBERTO PATRÍCIO, MÁRCIA PATRÍCIO, MARIA HELENA VARGAS PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE V. EVANGELISTA - OAB:MT/14.961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos,

Quanto aos bens ofertados à penhora pelos executados (p.76/78), 

intime-se o exequente para informar se aceita, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

No que tange ao pedido de penhora dos imóveis indicados às p.101/102 e 

110/111, defere-se o pedido e determina-se a penhora a termo dos 

imóveis registrado nas matrículas 14.449, 1.529 e 939 da CRI desta 

comarca.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão 

imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora será feita 

ao advogado dos executados. Se não houver constituído advogado nos 

autos, os executados serão intimados pessoalmente.

Nomeiam-se os executados como depositários fiéis, independentemente 

de outra formalidade.

Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento 

das despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

Outrossim, de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial.

Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 10/05/2018 ás 15h30min, a ser 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119540 Nr: 1962-13.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE FÁTIMA RODRIGUES CADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE MACEDO DOS SANTOS - ESPÓLIO, 

PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO IZAUL NUNES, PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, 

NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA 

DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO 

MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 200180 Nr: 8549-12.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, 

MARCELO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:MT 3103-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento à carta precatória, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147100 Nr: 3081-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Trata-se de Ação Monitoria proposta por Banco de Lage Landen Brasil 

s/a contra Roberto Carlos Cardoso da Silva e Ronaldo Cardoso da Silva, 

ambos qualificados.

Homologou-se o acordo (p.108).

Intimado, o exequente informou que o acordo foi integralmente cumprido 

(p.109).

É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 Fortes nesses fundamentos, ante o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Taxas e custas judiciarias pagas.

 Honorários conforme convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado da sentença, nada mais sendo postulado, dê-se 

baixa dos autos, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 23735 Nr: 650-51.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLLA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PIRES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, TAILOR HENRIQUE SOUZA - OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO IZAUL NUNES, PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, 

NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA 

DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO 

MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 148499 Nr: 3676-37.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA, 

MATOSINHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MARINES 

NUNES TUBINO, NEIDA TERESINHA DADALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487, VALDEMIR BARSALINI - OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CORDEIRO TURRA - 

OAB:OAB/SP 223896, HENRIQUE MARCATTO - OAB:OAB/SP 173.156, 

MARCELO ANTÔNIO TURRA - OAB:OAB/SP 13.530, WAGNER DE 

BARROS FERRETI - OAB:MT/13530

 (...)Desta forma, tratando-se o caso em tela de litisconsórcio unitário e 

considerando que a requerida Marine, apresentou peça contestatória, 

decreta-se a revelia em relação aos executados Izabel, Matosinhos e 

Neida, mas sem aplicação de seus efeitos, nos termos do art. 345, I, 

CPC.Não há outras questões preliminares a ser analisada e não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), e em relação às demais 

arguições, tratam-se questões de mérito e serão analisados em sentença, 

de modo que se declara saneado o processo.Em relação à matéria de 

fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles delineados na petição 

inicial e na peça de contestação.De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial.Desta 

forma, e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência 

de conciliação para o dia 14/06/2018, às 16h00min, a ser realizada pelo 

conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta Comarca.Não havendo 

acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a realização da 

audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, para as partes informarem 

se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência 

da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.Caso não tenham provas a 

produzir, esclareçam se entendem que o processo em exame demanda 

alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo 

(artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015). Intimem-se as partes, na pessoa 

de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente.Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão 

saneadora se torna estável (art.357, § 1º do Código de Processo 

Civil).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121005 Nr: 3499-44.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYMUNDO DE SOUZA TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:MT 4482

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de fls. 182, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 197657 Nr: 7612-02.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA FERNANDA VIEIRA PINZON, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 38723 Nr: 1249-82.2006.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA TAINARA RAVANELLO CARBONIERI, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101177 Nr: 755-47.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SOUZA LIMA, MAURETE 

RODRIGUES SILVA SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTILHO - 

OAB:13843-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ADRIANO SOUZA PAULINO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140863 Nr: 105-58.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 
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- OAB:MT 5882

 Visto,

 Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta por Fronteira 

Mecanização Agrícola Ltda- Epp contra O telhar Agropecuária Ltda, 

ambos qualificados.

As partes informaram que realizaram acordo extrajudicial e requerem a 

extinção do presente feito e a renuncia do prazo recursal (p.103/104).

É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 Fortes nesses fundamentos, ante a informação de realização de acordo, 

o Estado-Juiz julga extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Taxas e custas judiciarias pagas.

 Honorários conforme convencionado.

 Por fim, como as partes renunciaram ao prazo recursal, então, 

HOMOLOGO-O, e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora Gestora 

Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, 

anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 32948 Nr: 1165-18.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES DE ANDRADE, ALAÍDES 

THOMÉ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILA DE CASTILHO VARJÃO - 

OAB:9.972, JOYCILENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:15573-A, 

PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12.568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO DOS SANTOS - 

OAB:19408/O, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:MT/6078, 

MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT, WELTON ESTEVES - 

OAB:11924/MT

 Visto,

Em que pese o exequente se insurgir sobre a avaliação realizada pelo 

juízo deprecado, vê-se que não apresentou o valor que entende devido, 

parâmetro tampouco postulou perícia, logo, indefere-se o pedido.

Outrossim, ante a nova avaliação, conforme documento anexo, e a 

concordância do executado (p406/407), homologa-se a avaliação 

realizada pelo juízo deprecado, devendo este dar prosseguimento aos 

demais atos expropriatórios (leilão), como inclusive pede o exequente.

Quanto ao pedido do executado de suspensão para que ele procedesse a 

alienação particular do imóvel, considerando a discordância do exequente 

e conforme disposto no artigo 880 do CPC “não efetivada a adjudicação, o 

exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por 

intermédio de corretor ou leiloeiro publico credenciado perante o órgão 

judiciário”, portanto, indefere-se o pedido.

Comunique-se o juízo deprecado desta decisão, se já devolvida a carta 

precatória, expeça-se nova para designação de praça.

Intime-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 191020 Nr: 4298-48.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE MACEDO DOS SANTOS - ESPÓLIO, 

PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE FÁTIMA RODRIGUES CADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSE CADOR - 

OAB:14323

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO IZAUL NUNES, PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, 

NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA 

DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO 

MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 6519 Nr: 125-45.1998.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA NOVA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSTACIO JOSE PETER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, JOSÉ FERNANDO PREZOTTO - OAB:12.903/PR, 

VALDIR OLIVEIRA - OAB:14856-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

ROBEIRO - OAB:2.311

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOÃO MANOEL JUNIOR, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 31507 Nr: 3761-09.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA TAIANARA RAVANELLO CARBONIERI, PARA DEVOLVER 

OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 3130-94.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RAUL GNIGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA ADRIANA AIRES DE MELO NICOLINO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106457 Nr: 5509-32.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EUDSON ROSA DA SILVA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149100 Nr: 3900-72.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA FERNANDA VIEIRA PINZON, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 133747 Nr: 5810-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEA APARECIDA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21442-A, 

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:MT 12314

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo legal, pagar o valor de R$ 6.364,62, conforme petição de 

fls. 145/147, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 70931 Nr: 3245-76.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. ERCÍLIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA VIOLADA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 86.

Realizou-se consulta no sistema Bacenjud busca de endereços em nome 

da executada, a qual foi frutífera, conforme documento anexo.

 Intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119921 Nr: 2374-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAGA & SANTOS LTDA - ME, RONIVALDO 

VIEIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCILENE 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14232-MT, MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.63/65.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inercia, intime-se a parte autora pessoalmente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 3394 Nr: 44-96.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES DE ANDRADE, Alaide Thomé 

de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.221.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros do executado Eduardo Alves de Andrade, restando infrutífera, 

conforme documento anexo.

 Quanto ao executado Alaide Thomé de Andrade, não foi realizada a 

busca de ativos financeiros via sistema Bacenjud, uma vez que nos autos 

o número do CPF do executado esta incorreto.

Assim, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75402 Nr: 7717-23.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEODOSY FEFELOV, ALEXANDRA FEFELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL REUTOW, SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:13985/B, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 (...)VENDA DIRETARestando negativo o leilão, fica desde já autorizada a 

venda direta do bem, observando-se as regras gerais e específicas já 

fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o seguinte:a) o prazo para os 

Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 (noventa) dias;b) será 

admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em geral em 06 

parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias depois de 

concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;c) o pagamento das 

parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada a 

este processo e aberta quando do primeiro recolhimento; d) o veículo será 

gravado com penhor e/ou restrição à venda no RENAJUD;e) a venda 

direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, desde que 

respeitadas às regras específicas antes fixadas para tanto.Restando 

inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por exemplo, de 

bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), propostas de 

compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser 

submetidas à apreciação judicial para provimento específico.Intimem-se, 

inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos 

autos.Promovam-se todas as diligências necessárias, inclusive, se 

necessário, fora do expediente forense.Se necessário, cumpra-se em 

plantão judicial.A presente decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser 

publicado na imprensa oficial.Às providências.Intime-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145791 Nr: 2444-87.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMP PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO FERRARI, LUCIANA APARECIDA 

LAUERMANN FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:MT/ 12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANE FERRARI DONIN - 
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OAB:MT 15478

 Visto,

Defere-se o pedido de p.115.

Expeça-se ofício ao CRI desta Comarca para que proceda com o 

cancelamento da averbação do ajuizamento da presente demanda à 

margem da matrícula 8.755.

Após, nada mais sendo postulado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se o presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 200417 Nr: 8663-48.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE GIMENE DE FREITAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O, NILTON NUNES GABRIEL - OAB:MT/ 4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias ,manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito, sob pena de devolução da 

carta pecatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132158 Nr: 4520-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA EGIDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORANILDA VALADÃO CORREIA, THIAGO 

ANTONIO LUPIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 104 e determina-se a citação por edital do 

requerido Thiago, devendo a parte autora providenciar o necessário.

 Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do NCPC.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação pelo DJE.

Decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178248 Nr: 9711-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 48 e determina-se a citação por edital do 

requerido, devendo a parte autora providenciar o necessário.

 Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do NCPC.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação pelo DJE.

Decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168625 Nr: 4558-62.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ROBERTO ANTONOVICZ, IVETE IVAZ 

ANTONOVICZ, DANILO JULIO ANTONOVICZ POSONSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Deferem-se os pedidos de p.45.

Substitua o polo passivo do executado Sidnei Roberto Antonovicz pelo 

espólio.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Canoinhas/SC para citação 

do espolio e da executada. Consta na deprecata, que caso suspeite de 

ocultação, deverá o Sr. Meirinho proceder a citação por hora certa, nos 

termos do artigo 252 e 253 c/c artigo 700, §7º, todos do Código de 

Processo Civil.

Com a citação positiva, decorrido o prazo, caso não seja pago o débito, 

concluso para análise dos demais pedidos. Se negativa, intime-se o autor 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 45951 Nr: 1476-38.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DE ASSIS BATISTA 

ALVES - OAB:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.181/182.

 Realizou-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Físicas (DIRPF), com resultado negativo, conforme documentos em anexo.

 No mesmo ato, procedeu-se a busca de bens imóveis pelo sistema 

ANOREG em nome do executado, sendo frutífera, conforme documentos 

anexos.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001540-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON PINTO REMACRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ADRIANO MUNIZ REBELLO OAB - MT0013122S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Numero do Processo: 1001540-79.2017.8.11.0037 

AUTOR: JEFERSON PINTO REMACRE RÉU: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 12 de março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001540-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON PINTO REMACRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO MUNIZ REBELLO OAB - MT0013122S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Numero do Processo: 1001540-79.2017.8.11.0037 

AUTOR: JEFERSON PINTO REMACRE RÉU: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 12 de março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 131989 Nr: 4388-61.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR ANTONIO POSTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66047 Nr: 5877-12.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA AGEMIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136773 Nr: 8120-50.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR BONFIM DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 73715 Nr: 6037-03.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SCHAHIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:SP 108911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA L. CORREA DA 

COSTA - OAB:11.509/MT, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RICARDO 

VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Em cumprimento a decisão de fls. 133, intimo a parte Autora para, no 

prazo de 10(dez) dias, juntar aos autos comprovante de pagamento 

referente a este processo, sob pena de responder por litigância de má-fe, 

uma vez que o depósito que garantia o juízo às fls. 61, não condiz com o 

referido processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149199 Nr: 3946-61.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para, no prazo de 

15(quinze) dias apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150359 Nr: 4558-96.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão judicial, intimo a parte requerente para, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69430 Nr: 1738-80.2010.811.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 172 de 924



 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY MARTINS FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 1738-80.2010.811.0037, Protocolo 69430, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108955 Nr: 8147-38.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTIANE GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 8147-38.2011.811.0037, Protocolo 108955, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108958 Nr: 8150-90.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 8150-90.2011.811.0037, Protocolo 108958, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118445 Nr: 797-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DA SILVA - LIVRARIA E 

PAPELARIA EPP, JOÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade de fls. 15/19, 

para RECONHECER A DECADÊNCIA do crédito tributário objeto da CDA nº 

20113139 (fl. 07) e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

processo executivo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Condeno o excepto/exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios com base no artigo 85, §3º, I, do 

Código de Processo Civil, que arbitro em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais).Dispensado o reexame necessário (artigo 496, §3º, II, do Código de 

Processo Civil).Após o decurso do prazo recursal, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118407 Nr: 759-16.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, FOLHA NOVA COMÉRCIO E EXP. E IMP. 

DE CEREAIS LTDA, VANESSA SANTOLIN VIANA, Cristian Villela de 

Biassio, LEANDRO EDUARDO SANTOLIN VIANA, MAYARA SANTOLIN 

VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA FLEURY CANESIN 

VETTORATO - OAB:17436/B, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na exceção de 

pré-executividade, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o excepto/exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios com base no artigo 85, §3º, I, do 

Código de Processo Civil, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil 

reais).Dispensado o reexame necessário (artigo 496, §3º, II, do Código de 

Processo Civil).Após o decurso do prazo recursal, intime-se a parte 

exequente para trazer o cálculo atualizado de seu crédito e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113203 Nr: 4234-14.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES PARANÁ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na exceção de 

pré-executividade, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado de seu crédito, bem 

como dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69303 Nr: 1611-45.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade de fls. 16/20, 

para RECONHECER A PRESCRIÇÃO do crédito tributário objeto da CDA nº 

6005/2009 (fls. 11) e, por consequência, JULGO EXTINTO este processo 

executivo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Condeno o excepto ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios com base no artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, 

que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).Dispensado o reexame necessário 

(artigo 496, §3º, II, do Código de Processo Civil).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 
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SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52774 Nr: 7128-36.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA SELBACH CHRISTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VOGT - OAB:R 60.505

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos vertidos na exceção 

de pré-executividade, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte exequente 

para trazer aos autos o cálculo atualizado de seu crédito, bem como dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116896 Nr: 7561-64.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação da parte Requerida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107120 Nr: 6221-22.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. VOLNEI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 6221-22.2011.811.0037, 

Protocolo 107120, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68134 Nr: 7663-91.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO GRUTZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 7663-91.2009.811.0037, 

Protocolo 68134, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107176 Nr: 6278-40.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BESTETTI & BESTETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 6278-40.2011.811.0037, 

Protocolo 107176, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107160 Nr: 6261-04.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. V. LEITE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 6261-04.2011.811.0037, 

Protocolo 107160, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102983 Nr: 8819-80.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO VIEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 8819-80.2010.811.0037, 

Protocolo 102983, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52759 Nr: 7117-07.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 7117-07.2007.811.0037, 

Protocolo 52759, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53905 Nr: 7010-60.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMA MORAES DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 
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RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 7010-60.2007.811.0037, 

Protocolo 53905, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103452 Nr: 2479-86.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXTIL PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 2479-86.2011.811.0037, 

Protocolo 103452, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107539 Nr: 6665-55.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA CRISTINA ERCOLI ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 6665-55.2011.811.0037, 

Protocolo 107539, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51893 Nr: 7145-72.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SOARES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 7145-72.2007.811.0037, 

Protocolo 51893, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103399 Nr: 2439-07.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MATIAS VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 2439-07.2011.811.0037, 

Protocolo 103399, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52490 Nr: 7054-79.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GRANACOM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 7054-79.2007.811.0037, 

Protocolo 52490, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107164 Nr: 6265-41.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VICENTE DE OLIVEIRA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 6265-41.2011.811.0037, 

Protocolo 107164, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51909 Nr: 7159-56.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DIVINO ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 7159-56.2007.811.0037, 

Protocolo 51909, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108636 Nr: 7817-41.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDE MADALENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 7817-41.2011.811.0037, 

Protocolo 108636, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107148 Nr: 6249-87.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÃO DE OURO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 6249-87.2011.811.0037, 

Protocolo 107148, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69501 Nr: 1808-97.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO COELHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 1808-97.2010.811.0037, 

Protocolo 69501, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104339 Nr: 3310-37.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINA CAMILA DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 3310-37.2011.811.0037, 

Protocolo 104339, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108163 Nr: 7321-12.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEIR DE SOUZA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 7321-12.2011.811.0037, 

Protocolo 108163, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 105179 Nr: 4171-23.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO FERNANDO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:MT 12196, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o Ofício nº 100/2018/1PJCPVA, informando o usufruto de 

férias do Promotor de Justiça, redesigno as audiências em que seu 

comparecimento é imprescindível, da seguinte forma:

Código 192271, dia 09/05/2018, às 13:30;

Código 196039, dia 09/05/2018, às 13:45;

Código 203470, dia 09/05/2018, às 14:00;

Código 105179, dia 09/05/2018, às 14:15;

Código 121554, dia 09/05/2018, às 15:00;

Código 128260, dia 09/05/2018, às 16:30;

Por fim, considerando que alguns processos estão com carga externa, 

com a sua devolução proceda-se ao traslado desta decisão aos 

respectivos autos, bem como intimem-se os patronos das partes via 

telefone.

Intimem-se.

Requisitem-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 105179 Nr: 4171-23.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO FERNANDO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:MT 12196, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 548, certifico que intimei o Adovogado 

da parte autora, Dr. Fabiano Joaquim Quinebre, via telefone, da 

redesignação da audiência, bem como da nova data. Certifico que o 

Advogado se comprometeu em avisar a parte requerente e testemunhas.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011140-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRENER HENRIQUE ALVES TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011140-39.2016.8.11.0037 Requerente: BRENER HENRIQUE 

ALVES TERRA Requerida: VIVO S/A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Braner Henrique 

Alves Terra em face de Vivo S/A, diante de cobrança indevida ante a 

ausência de débito junto a reclamada. PRELIMINIAR Da Incompetência dos 

Juizados Especiais No que tange à preliminar de incompetência em razão 

da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide. Ultrapassada a fase das preliminares, passo ao exame 

de MÉRITO. Fundamento. Decido. A parte reclamante propôs a presente 

ação, pugnando pela declaração de inexistência de débito, que sempre 

cumpriu com suas obrigações. No mérito, a reclamada afirmou que a 

cobrança é devida, bem como apresentou contrato devidamente assinado 

pela requerente, restando claro a relação jurídica entre as partes, bem 

como faturas de utilização que comprovam o débito em discussão. Pois 

bem. Compulsando o procedimento, vê-se que a parte autora impugnou o 

contrato anexo junto à contestação, porém não comprovou o pagamento 

do débito discutido nos autos e nem apresentou motivos satisfatórios e 

suficientes porque não o fez. Assim, uma vez demonstrada a contratação 

e a origem do débito em discussão, legítimo o direito de o credor levar o 
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nome do devedor ao registro do cadastro de maus pagadores. Diante do 

exposto, ausente comprovação de qualquer ato ilícito por parte da 

reclamada. Assim, não há que se falar em dano moral. DA LITIGANCIA DE 

MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever 

processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do 

NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da 

causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC. Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar a multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do 

Leste/MT 01 de março de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011646-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE DEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

ARION VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

EDITAL Expedido por ordem do(a) MM. Juiz EVINER VALÉRIO Dados do 

Processo: Processo: 8011646-15.2016.8.11.0037 Valor causa: R$ 

7.022,23 Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: MARIA IVONE DEZAN REQUERIDO: MARIA DE 

FATIMA OLIVEIRA CARVALHO, ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE 

CARVALHO, ARION VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Finalidade: Cite-se a 

executada Arion Viagens e Turismo LTDA - ME por edital, com prazo de 

20(...) dias, no termo do artigo 256 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil, para, querendo, responder a ação no prazo legal. Resumo 

Trata-se da ação de execução de títulos extrajudicial em que Maria Ivone 

Dezan pleiteia em desfavor das executadas Maria de Fatima Oliveira 

Carvalho, Andreia Kariny Oliveira de Carvalho e Arion Viagens e Turismo 

LTDA - ME. O titulo em comento refere-se à instrumento particular de 

confissão de dívida, cujo valor atualizado da dívida se perfaz na 

importância de 7.022,23(sete mil, vinte e dois reais vinte e três centavos). 

Despacho/Decisão: vistos, Trata-se da ação de execução de títulos 

extrajudicial em que Maria Ivone Dezan pleiteia em desfavor das 

executadas Maria de Fatima Oliveira Carvalho, Andreia Kariny Oliveira de 

Carvalho e Arion Viagens e Turismo LTDA - ME.O titulo em comento 

refere-se à instrumento particular de confissão de dívida, cujo valor 

atualizado da dívida se perfaz na importância de 5.604,27(cinco mil, 

seiscentos e quatro reais vinte e sete centavos).Considerando que todas 

as tentativas de citação/intimação das executadas tornaram infrutíferas, 

requer a exequente a citação pelas vias editalícias em relação à 

executada Arion Viagens e Turismos LTDA – ME, em conformidade com o 

enunciado 37, do FONAJE, senão vejamos:"Em exegese ao artigo 53, 

§3°,§4°, da Lei 9.099/95, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no artigo 18, §2°, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o de vedor, observados, o que 

couber, os artigos 830§§ do Código de Processo Civil (nova redação - XXI 

Encontro - Vitória /ES)".Cite-se a executada Arion Viagens e Turismo 

LTDA - ME por edital, com prazo de 20(...) dias, no termo do artigo 256 e 

seguintes do novo Código de Processo Civil, para, querendo, responder a 

ação no prazo legal. Advertência:E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Noemia klein Fernandes, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de 

março de 2018. NOEMIA KLEIN FERNANDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 

1100

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEROBA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000963-04.2017.8.11.0037 Reclamante: ANTONIA PEROBA BARBOSA 

Reclamada: BANCO PAN S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. A parte 

reclamante compareceu a primeira audiência de conciliação, momento em 

que a reclamada não havia sido citada ainda, na segunda audiência 

conciliatória realizada em 06 de junho de 2017 a reclamada havia 

registrado leitura automática da expedição eletrônica, conforme aba 

expediente no sistema PJE, todavia, a reclamante não se fez presente na 

oportunidade. A citação e intimação da reclamada para a primeira 

audiência, na verdade, não ocorreu. Portanto, aquela audiência deve ser 

desprezada, valendo a segunda, na qual a reclamante não compareceu. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 março 

de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 23 

março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012138-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012138-07.2016.8.11.0037 

Promovente: AMADO FRANCO Promovido: BANCO ITAUCARD S/A Vistos 

e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por AMADO FRANCO em face de 

BANCO ITAUCARD S/A Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. O 

autor alega que o réu efetuou registro de alienação fiduciária em seu 

veículo, entretanto alega que tal alienação foi ilegal, eis que nunca 

financiou o veículo. Afirma que em razão da alienação, não foi possível 

retirar o licenciamento do veículo. Por fim, assevera que é profissional 

liberal e necessita do veículo para viajar para outras cidades. O banco 

réu, por sua vez, alega que o autor firmou contrato de financiamento sob 

n. 239207004, em 12/05/2008, para aquisição de um veículo MEGANE 

SCENIC 2.0 – PLACA DCB6298 – CHASSIS 93YJA1D322J284119 – ANO 

2000/2001. Assevera que a baixa no gravame não foi realizada por culpa 

exclusiva do autor, eis que o mesmo não emitiu novo documento em seu 

próprio nome, constando a alienação fiduciária em favor do banco. Por fim, 

alega não ser responsável pelo fato, bem com alega não ter o dever de 

indenizar a parte autora. Analisando a questão discutida verifico que o 

Banco requerido comprovou suas alegações trazendo aos autos o 

contrato de financiamento devidamente assinado, em que consta o veículo 

do autor em alienação fiduciária. Conforme consta no contrato, era dever 

do contratante efetuar a emissão de novo documento em seu nome, 

constando a alienação fiduciária em favor do banco réu. Ademais, a 

assinatura constante nos contratos é visivelmente igual à assinatura 

constante na procuração juntada pelo autor. Portanto, há de se concluir 

que o autor realizou financiamento para aquisição do veículo e não 

cumpriu com suas obrigações, sendo que sem a emissão de novo 

documento constando a alienação fiduciária em favor do banco, não é 

possível realizar a baixa no gravame. Assim, considerando a presunção 

de veracidade das provas, resta demonstrado que não houve qualquer 

ato ilícito por parte do réu. Assim, não há que se falar em falha na 

prestação de serviços por parte do réu, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro resolvido o 

mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. 

Indefiro o pedido de dano moral. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 26 de março de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

26.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020047-37.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE CELINA DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8020047-37.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO 

ROHR & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: RAYANE CELINA DE MORAIS 

Vistos. A presente sentença obedecerá aos limites traçados nos Artigos 

2º e 38º da Lei 9.099/95 c/c Artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC c/c 

Enunciados nº. 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, dispensa-se o 

relatório. Trata-se a presente de demanda de execução de título executivo 

extrajudicial, na qual o exequente alega não ter recebido a totalidade do 

valor contido na nota promissória apresentada junto a petição inicial. Ao 

final, pugnou o exequente pela satisfação do débito ou pela realização de 

penhora de bens suficientes para garantir a execução. É a suma do 

essencial. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

reclamante deixou de promover o andamento do feito. Após tentativa 

frustrada de penhora eletrônica no sistema Bacen-Jud, a parte exequente 

foi intimada para indicar bens à penhora de propriedade do devedor. 

Porém, a parte autora não se manifestou e o presente feito encontra-se 

paralisado em cartório desde o dia 09 de outubro de 2017 sem providência 

da parte interessada. Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, prescreve que: “Art. 485. Extingue-se o 

processo, sem resolução de mérito: (...) III - quando, por não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias; (...)” Em sentido semelhante, o artigo 53, §4º, da Lei 

9.099/95 prescreve que: Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. (...) No caso, esgotou-se a possibilidade de 

localização de bens, sendo inclusive infrutífera a tentativa de penhora on 

line via bacenjud. Posto isso, com fulcro nos artigos 485, III, do CPC e 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem 

resolução de mérito, ante o abandono processual pela parte autora e em 

especial a inexistência de bens penhoráveis. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011701-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GIANASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERNANDES RABELO OAB - MT0009031A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PADARIA DO MOINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011701-63.2016.8.11.0037 REQUERENTE: LUIS CARLOS 

GIANASI REQUERIDO: PADARIA DO MOINHO Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR Rejeito a preliminar pois o autor indicou o valor de 

causa atribuído. Ultrapassada a fase das preliminares, passo ao exame do 

MÉRITO. Os pedidos do autor são procedentes em parte. Trata-se de ação 
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de indenização por danos morais e materiais proposta por reclamatória 

promovida por LUIS CARLOS GIANASI em face de PADARIA DO MOINHO. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida no Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que estacionou seu veículo no estacionamento da 

reclamada e, após sair do estabelecimento da reclamada, encontrou seu 

veículo arrombado e os bens que nele estavam, no total de R$ 21.450,00, 

haviam sido furtados. Requer indenização por danos materiais e danos 

morais. Analisando detidamente os autos, verifico a verossimilhança nas 

alegações do autor, o que não foi negado pela Reclamada, restando 

confessa quanto ao furto em questão. Em que pese às alegações da 

reclamada, não há provas contrárias às alegações do autor, inexistindo 

filmagem ou qualquer outra prova. Ademais, ainda que o estacionamento 

seja gratuito, a jurisprudência tem se manifestado com entendimento de 

que o estabelecimento comercial ou de prestação de serviços responde 

pelos danos causados aos veículos, quando disponibiliza estacionamento 

a sua clientela, fomentando sua atividade econômica, independente de 

cobrar pelo serviço. Nesse sentido: Recurso Cível Nº 

0016982-84.2015.811.0001 - EMENTA - RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE PERTENCES EM 

ESTACIONAMENTO. SÚMULA 130 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme 

dispõe a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça: “A empresa 

responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo 

ocorridos em seu estacionamento”. Consumidor que comprovou ter se 

dirigido ao estabelecimento comercial recorrente na data dos fatos 

mencionados na inicial. Registro de boletim de ocorrência na autoridade 

policial que reforça a assertiva inicial. Dano moral configurado na hipótese, 

pois além da situação incômoda de ter seus pertences furtados do interior 

de seu veículo, o consumidor teve que ingressar com ação judicial a fim de 

ser reparado pelos prejuízos materiais suportados. Indenização por danos 

morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que entendo 

razoável para o caso dos autos. Sentença mantida. Nesse contexto, 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte Reclamada e da exemplaridade, eis que o reclamado, tem o dever de 

guarda e vigilância, tornando-o civilmente responsável pelos furtos e 

danos ocorridos no interior de seu estabelecimento, isso já pacificado pelo 

Colendo STJ, conforme súmula 130 daquele Sodalício que diz: A empresa 

responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo, 

ocorridos em seu estacionamento. A prestação de segurança aos bens e 

à integridade física do consumidor é inerente à atividade comercial 

desenvolvida pelas lojas de departamentos, hipermercados, como também 

pelos shoppings centers, porquanto a principal diferença existente entre 

estes estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais reside 

justamente na criação de um ambiente seguro para a realização de 

compras e afins, capaz de induzir e conduzir o consumidor a tais praças 

privilegiadas, de forma a incrementar o volume de vendas. Por ser a 

prestação de segurança e os riscos ínsitos à atividade de tais 

comerciantes a responsabilidade desses por danos causados aos bens 

ou à integridade física do consumidor é claramente dessas empresas. 

Portanto, àqueles que disponibilizam uma atividade, seja de qualquer ramo 

sua abrangência, visando auferir proveito da organização do 

empreendimento, proporcionando àqueles que o frequentam lazer, 

segurança e estacionamento privativo, que poderá ser gratuito ou não, 

permanece o cliente na crença falsa de gozar de maior comodidade e 

segurança, em regra, oferecida no sentido de captar a clientela, 

constituindo-se em diferencial a ensejar benefício econômico direto ao 

fornecedor, motivo pelo qual justifica-se que arque com o ônus correlato, 

in casu, decorrente da responsabilidade objetiva pela falha na prestação 

do serviço - artigo 14, do CDC. Demais disso, tal situação trata-se ainda, 

de relação de consumo lato sensu, ficando bastante caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorreu no presente caso. Importante se 

diga que resta também assentado pela jurisprudência que mesmo quando 

a empresa não tem relação com o fornecimento de serviços de guarda e 

segurança, há o dever de cuidado, conservação e vigilância dos veículos 

deixados sob sua responsabilidade no estacionamento privativo, seja a 

título gratuito ou oneroso. Neste sentido: O supermercado, que constrói 

estacionamento privativo e dele se utiliza com a forma de atrair clientela 

para aumentar seu faturamento, assume com o cliente uma obrigação de 

permitir que ele estacione ali o seu automóvel e vá, despreocupadamente, 

efetuar suas compras no supermercado. E irrelevante o fato de ser 

gratuito o estacionamento, porque o pagamento se faz por via indireta, 

através da compra de mercadorias. Trata-se, pois, de contrato oneroso, 

cabendo sem dúvida ao supermercado o dever de vigilância e o dever de 

guarda.(AP. 40.300, 7 Cam., ReI. Des. DÉCIO CRETTON) Referido 

entendimento revela uma importante conclusão: o fato de terceiro, 

consubstanciado no furto do veículo, não é tido pela jurisprudência como 

causa de exclusão da responsabilidade da empresa. Entendo que o fato 

ocorrido poderia ser evitado, se o estabelecimento comercial tomasse as 

providências cabíveis como segurança em número suficiente, rondas 

periódicas, uso de pessoal treinado que desencoraje a ação de 

criminosos. Desta forma, delineando-se os contornos do dever jurídico de 

guarda e vigilância, define-se a responsabilidade dos comerciantes em 

reparar o dano, visto que, ao serem os seus estacionamentos 

considerados presumivelmente seguros, tornam-se responsáveis pela 

integridade do bem, assim como pela integridade física da pessoa. E 

porque, no caso, a situação a que foi exposta a autora ultrapassou, em 

muito, meros incômodos da vida cotidiana é que se tem como configurado 

o dano moral, pois de tudo decorreu grave risco de vida - situação capaz 

de alterar a higidez psíquica de qualquer pessoa. Em nosso direito, como 

na maioria dos países civilizados, a honra das pessoas é tutelada 

principalmente na via criminal. No plano da responsabilidade civil, 

aproveita-se, em linha de princípio, o exame dos requisitos dos crimes 

contra a honra feita pela doutrina e jurisprudência penal. Não assiste 

razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral 

indenizável, pois não houve ilicitude da sua parte, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Por oportuno, é de se salientar que o 

prejuízo material e moral experimentado pelo Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade, sem permitir aos Reclamantes o enriquecimento sem causa. 

No tocante aos danos materiais, entendo que este deve ser indeferido, 

haja vista, que não existem notas fiscais juntadas na inicial. Apesar de 

constar declaração dos bens, até mesmo em boletim de ocorrência, não é 

possível auferir o valor dos bens nestas declarações. A reclamante 

poderia ter juntado fotografia dos bens, mostrando sua posse e/ou 

qualquer tipo de prova correlata, contudo, não o fez. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 
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de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros simples legais de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 26.03.2018 Eviner 

Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012279-26.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES APARECIDA DE GRANDIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012279-26.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. 

Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de 

que sofreu abalo em sua honra, ante a falha na prestação de serviços por 

parte da reclamada, devido a cobranças indevidas nas contas da 

requerente, referentes a serviços não contratados. Afirma a reclamante 

que a operadora reclamada está cobrando por serviços não contratados, 

denominados “ARREC TERC BR TURBO BL PLUS”, “ARREC TERC 

SUPORTE ACESSO REMOTO”, “CHAMADA EM ESPERA”, “PA 154 ASS S/ 

FRANQUIA OI FIXO”, “ANTIVIRUS+BACKUP+EDUCA”, “COMODIDADE 

PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2”, “FRANQUIA LDN PACOTE 31 

MIN”, entre outros, bem como que há muito tempo vem buscando cancelar 

tais serviços junto a reclamada sem nenhum sucesso. A reclamada 

contesta alegando que o valor cobrado pelos serviços de acesso à 

internet Banda Larga foi exatamente o contratado. Afirma que no tocante 

aos serviços de “ANTIVÍRUS, BACKUP E EDUCA”, não há que se falar em 

cobrança indevida, tendo em vista que os referidos não geram aumento no 

valor dos serviços de internet contratados pela autora, e quanto aos 

serviços de “CHAMADA EM ESPERA”, “COMODIDADE-PACOTES DE 

SERVIÇOS INTELIGENTES 2” E “PA 154 ASS S/ FRANQUIA”, estes teriam 

sido ativados na linha da requerente por solicitação da mesma. Sustenta 

que não houve prática de qualquer ilícito, não havendo qualquer falha na 

prestação de serviços. Da análise dos autos, verifica-se que a autora 

trouxe extrato que comprova as cobranças dos valores indevidos. Em que 

pese as alegações da parte promovida, a mesma não logrou êxito em 

desconstituir as alegações da promovente. Isso porque não trouxe aos 

autos nenhum documento ou gravação telefônica capaz de comprovar 

que a promovente contratou tais serviços, ou seja, quer se eximir da 

responsabilização pela má prestação dos serviços que oferece aos seus 

clientes e da insegurança gerada ao consumidor, sem trazer aos autos 

absolutamente nada, apenas meras alegações. A realização de várias 

cobranças consideradas indevidas e de modo reiterado, não conseguindo 

a parte promovente resolver o problema administrativamente, configura 

falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos. 

Deixando a reclamada de comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos 

do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil. A responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a 

parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado 

pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Com relação ao pedido de condenação da 

requerida, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente por 

serviços não contratados, afasto a penalidade requerida, ante a ausência 

de má-fé ou engano injustificável do fornecedor. Dessa maneira entendo 

por condenar a requerida a devolver o valor na forma simples, no 

montante total de R$ 2.006,40 (dois mil e seis reais e quarenta centavos). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) condenar a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 

2.006,40 (dois mil e seis reais e quarenta centavos), referente aos valores 

pagos indevidamente por serviços não contratados, acrescido de juros de 

mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir do 

pagamento indevido. 2) condenar a reclamada a pagar a reclamante, a 

título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. 

P. Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002435-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002435-40.2017.8.11.0037 Reclamante: ELZA PEREIRA DA 

SILVA Reclamada: VIVO S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, a parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 
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impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado e 

pagas as custas ou anotadas, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012102-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012102-62.2016.8.11.0037 Reclamante: MARIA APARECIDA 

MOREIRA Reclamada: VIVO S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, a parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado, pagas 

as custas ou anotadas, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000874-15.2016.8.11.0037 Requerente: MARCIO PIRES DA 

SILVA Requerida: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando 

detidamente o processo, verifico que a parte autora denuncia a 

desistência da ação, manifestando assim, o seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Assim, a extinção e arquivamento do processo é 

medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença, 

para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do 

Código de Processo Civil), a desistência da presente ação formulada pelo 

reclamante. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de março 

de 2018. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONFIM BARBOSA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010144-41.2016.8.11.0037 Reclamante: MARIA BONFIM 

BARBOSA MORAIS Reclamada: VIVO S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na 

audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. 

Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a 

parte autora não compareceu à audiência e não apresentou justificativa 

até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução 

de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale 

registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa do não 

comparecimento em audiência, a parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado e pagas as custas ou anotadas, 

ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. P.R.I.C. Primavera do 

Leste/MT, 01 de março de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010821-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010821-71.2016.8.11.0037 Reclamante: ALESSANDRO 

MION Reclamado: OI S/A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se pedido de 

indenização por danos morais, proposta por Alessandro Mion em face de 

Oi S/A, diante de suposto lançamento indevido de seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito. Fundamento e decido. A parte reclamante 

alega que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito 

de forma indevida, visto desconhecer o débito negativado. Ocorre que, 

embora tenha negado a culpa, a reclamada não comprovou o alegado, 

deixando de juntar aos autos qualquer documento para fazer prova de 

suas alegações, em especial o contrato. Assim, tenho que a demandada 

utilizou-se inadvertida e sem cautela dos dados da parte autora, sem 

confirmar a veracidade das informações que lhe foram repassadas, de tal 

sorte que indiscutível o seu erro ao providenciar a contratação em nome 

da parte reclamante e, em seguida, inscrever seu nome em cadastro 

negativador com fundamento em falta de pagamento. A reparação do dano 

é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como 

pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código 

de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez 

que no presente caso restou patente a desídia da requerida. A 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar 

a parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta 

decisão, e para declarar inexistente o débito sub judice, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Também, tendo em vista o teor do 

julgamento desta ação, determino que a reclamada exclua o nome da parte 

reclamante do cadastro restritivo de crédito, SERASA, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 01 

de março de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012237-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAN NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012237-74.2016.8.11.0037 Reclamante: WILLYAN 

NASCIMENTO ALVES Reclamado: VIVO S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se pedido de indenização por danos morais, proposta 

por Willyan Nascimento Alves em face de Vivo S/A, diante de suposto 

lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. 

Fundamento e decido. A parte reclamante alega que teve seu nome 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, visto 

desconhecer o débito negativado. Ocorre que, embora tenha negado a 

culpa, a reclamada não comprovou o alegado, deixando de juntar aos 

autos qualquer documento para fazer prova de suas alegações, em 

especial o contrato. Insta salientar que do áudio mp3 anexo aos autos pela 

reclamada é possível perceber que o requerente se nega a contratar o 

serviço disponibilizado pela reclamada, de modo que não houve 

contratação de nenhum plano. Assim, tenho que a demandada utilizou-se 

inadvertida e sem cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a 

veracidade das informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que 

indiscutível o seu erro ao providenciar a contratação em nome da parte 

reclamante e, em seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador 

com fundamento em falta de pagamento. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso restou patente a desídia da requerida. A responsabilidade 

da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos 

termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para 

declarar inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Também, tendo em vista o teor do julgamento desta 

ação, determino que a reclamada exclua o nome da parte reclamante do 

cadastro restritivo de crédito, SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 01 de março de 

2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012234-22.2016.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL NIVANA ALVES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012234-22.2016.8.11.0037 Reclamante: IZABEL NIVANA 

ALVES NASCIMENTO Reclamado: VIVO S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se pedido de indenização por danos morais, proposta 

por Izabel Nivana Alves Nascimento em face de Vivo S/A, diante de 

suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. Fundamento e decido. A parte reclamante alega que teve seu 

nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, 

visto desconhecer o débito negativado. Ocorre que, embora tenha negado 

a culpa, a reclamada não comprovou o alegado, deixando de juntar aos 

autos qualquer documento para fazer prova de suas alegações, em 

especial o contrato. Assim, tenho que a demandada utilizou-se inadvertida 

e sem cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a veracidade das 

informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu 

erro ao providenciar a contratação em nome da parte reclamante e, em 

seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador com fundamento 

em falta de pagamento. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, 

bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou 

patente a desídia da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para 

declarar inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Também, tendo em vista o teor do julgamento desta 

ação, determino que a reclamada exclua o nome da parte reclamante do 

cadastro restritivo de crédito, SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 01 de março de 2018. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012218-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDALVA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012218-68.2016.8.11.0037 Reclamante: ROSIVALDA 

RODRIGUES DE SOUZA Reclamada: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ROSIVALDA RODRIGUES DE SOUZA 

contra SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, alegando ter descoberto a 

existência de restrição em seu nome junto à Reclamada. Afirma que 

desconhece o débito, motivo pelo qual requereu a procedência dos 

pedidos e por fim, objetiva o recebimento de indenização por danos morais 

devido inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

equivocadamente. Sustenta a parte promovente que não possui nenhum 

negócio junto à promovida, entretanto, foi surpreendido ao tomar 

conhecimento de que o seu nome estava cadastrado nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ao identificar o motivo, verificou que a inclusão foi 

realizada por suposta dívida decorrente de suposta fraude. A requerente 

junta comprovante do SERASA que demonstra a inclusão. Realizada a 

audiência para tentativa de conciliação, está restou infrutífera. Em 

contestação, a promovida junta vários documentos como: telas sistêmicas, 

histórico demonstrando a utilização do serviço contratado, faturas, 

gravação em áudio MP3 e demais documentos comprobatórios. 

Impugnação juntada aos autos. É o relatório. Passo ao exame do MÉRITO. 

Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria cunho eminentemente 

documental, onde as provas juntadas permitem, de forma segura, o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. A inversão do ônus da prova é 

técnica de julgamento. A Reclamada tem o ônus de provar aquilo que é 

apto dentro de sua realidade. Assim, a parte Reclamante não se furta ao 

dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. A regra insculpida no Código de Defesa do 

Consumidor é clara: a defesa não tem que provar o ordinário, mas sim o 

extraordinário! Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, 

que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar 

uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova 

tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente 

alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, 

é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que 

exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo 

Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou 

fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a 

inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao 

consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando 

sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o 

que é imposição diabólica.” Pois bem. No caso em comento, verifica-se 

que a Reclamada juntou telas sistêmicas, histórico demonstrando a 

utilização do serviço contratado, faturas, gravação em áudio MP3 e 

demais documentos comprobatórios e argumentos relativos a 

comprovação de relação contratual legítima. Através de análise minuciosa 

dos autos fica evidente a RELAÇÃO CONTRATUAL LEGITIMA entre as 
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partes, uma vez que demonstrada a contração através do áudio MP3 onde 

o requerente informou seus dados pessoais, desta forma, NÃO RESTA 

DÚVIDAS da comprovada existência da relação contratual, assim como do 

conhecimento da parte da inadimplência de débitos, não há que se falar 

em negativação indevida. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal. 

Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” Ou seja, para que se possa falar em dano moral, 

não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever 

de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Assim, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Diante de todo o 

exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a ausência de 

negativação indevida, bem como falta de comprovação do dano moral 

sofrido pela parte Reclamante. Ademais, CONDENO a parte reclamante a 

pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e 

demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do 

Leste/MT 01 de março de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010817-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENOKY FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010817-34.2016.8.11.0037 Reclamante: HENOK FERREIRA 

DE SOUZA Reclamada: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, a parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado e 

pagas as custas ou anotadas, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FATIMA SILVA FERST VALGOI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n° 8010331-49.2016.8.11.0037 Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança 

c/c reparação por danos morais promovida por WACHHOLZ & 

WACHHOLZ LTDA - EPP em face de ADRIANA FATIMA SILVA FERST 

VALGOI No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

síntese, sustenta a parte reclamante que é credora da parte reclamada, no 

valor de R$ 971,60 (novecentos e setenta e um reais e sessenta 

centavos), oriunda de dívida. Nota-se que o reclamado foi regularmente 

citado, comparecendo à sessão de conciliação, mas deixando de 

apresentar contestação no prazo legal, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 
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pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois a pretensão 

se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na inicial, 

demonstrada em especial por meio de “prints” de conversas em aplicativo 

de celular, não impugnada pelo reclamado, em que o mesmo admite a 

dívida e se compromete a pagá-la. Por tais motivos, entendo pela 

procedência do pedido de restituição do valor de R$ 971,60 (novecentos e 

trinta e um reais e sessenta centavos), acrescido de juros e correção 

monetária. Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA da 

parte reclamada e pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na 

peça inicial e, por consequência, pela CONDENAÇÃO da parte reclamada 

a pagar à parte autora a importância de R$ 971,60 (novecentos e trinta e 

um reais e sessenta centavos), devendo ser acrescido ainda, de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 10/09/2015, a teor do que dispõe 

o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Primavera do Leste/MT, 02 de março de 

2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE ASSME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000892-36.2016.8.11.0037 Promovente: RAVEMAPRI 

COMERCIO DE TECIDOS EIRELI Promovido: VIVIANE ASSME Vistos etc. 

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada em 02/10/2017 para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

juntar aos autos o novo endereço da reclamada ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção processual, permaneceu inerte, 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, 

com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2018. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006421-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA MANOEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1006421-02.2017.8.11.0037 Reclamante: WACHHOLZ & 

WACHHOLZ LTDA Reclamado: ANGELA APARECIDA MANOEL VISTOS 

ETC. Ante a notícia de cumprimento da obrigação, conforme movimentação 

Id 11461844, homologo e determino o encerramento do feito ante a 

comunicação de cumprimento da obrigação, e consequente, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2018. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-92.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GOMES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000746-92.2016.8.11.0037 Reclamante: VALDIRENE GOMES DE SOUZA 

SILVA Reclamada: OI S/A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência de 

instrução realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 03 de 

março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 03 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011583-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA MARTINS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011583-87.2016.8.11.0037 Reclamante: TATIANE DA SILVA MARTINS 

MAGALHAES Reclamada: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante 

em sua petição inicial que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida, que não possui dívida alguma. Em contestação se defende a 

reclamada que inexiste dever de indenizar, ainda que seja julgada indevida 

a cobrança ora em comento, melhor sorte não assiste a parte autora no 

tocante aos danos morais alegados. É o breve relato. Decido. 

Manifestou-se assim o nobre julgador JOAO LUIS FISCHER DIAS no RI 

07035112320158070016 perante a Segunda Turma Recursal do TJDF 

publicada em 04/09/2015: “1. A revelia traz a presunção de veracidade 

dos fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, o que lhe permite exigir da parte a comprovação desses fatos haja 

vista a relatividade daquela presunção. 2. Incorre em cerceamento de 

defesa e amplo acesso à justiça, quando, diante da evidência das provas 

documentais apresentadas, orçamentos, fotos do local e do veículo 

acidentado, somando-se a presunção advinda da confissão ficta, 

decorrente da revelia, conclui o julgador pela ausência de provas por 

parte do autor. Para afastar a presunção de veracidade, necessário ouvir 

a parte autora, de forma a oportunizar, principalmente nos Juizados, 

quando a prova é de regra produzida em audiência, art. 33 da Lei n. 

9099/95, a apresentação de outras provas, inclusive oral, com vistas a 

ultrapassar a contradição apontada. 3. O juiz pode deixar de aplicar a 

presunção da confissão ficta, porém deve ter elementos para 

fundamentar que não sejam a própria ausência de prova, principalmente 

quando ela já foi em parte produzida. 4. Qualquer possibilidade de 

supressão ou redução de incidência da garantia constitucional da ampla 

defesa e acesso à justiça deve ser rechaçada, sob pena de violação do 

devido processo legal.” Portanto, afasto a presunção de veracidade diante 

da ausência da reclamada em audiência e analiso o feito diante das 

provas juntadas nos autos. O autor havia impugnado a negativação 

realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, em audiência de 

instrução a parte reclamante confessou a relação negocial com a parte 

reclamada. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 03 de 

março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que 

a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). 

Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor de 11 salários mínimos. Condeno, ainda, a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor de 11 salários mínimos. Primavera do Leste - MT, 03 de março de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011032-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDINA BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011032-10.2016.8.11.0037 Reclamante: ALCINDA 

BARBOSA DE OLIVEIRA Reclamada: BANCO PAN S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito 

sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, a parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2018. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011934-94.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO)

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAURA DALLOSTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011934-94.2015.8.11.0037 Requerente: SÃO CARLOS 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP Requerido: IZAURA DALLOSTO 

Vistos etc. Compulsando os autos, constata-se que a parte exequente, 

apesar de devidamente intimada em 11/12/2017 para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção processual, permaneceu inerte, 

conforme certidão lançada na movimentação Id 11701912, evidenciando o 

seu desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. De 

acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 
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Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 03 

de março de 2018. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011034-48.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MIGUEL DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011034-48.2014.8.11.0037 Requerente: SÃO CARLOS 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP Requerido: PATRICIA MIGUEL DE 

MELO Vistos etc. Compulsando os autos, constata-se que a parte 

exequente, apesar de devidamente intimada em 23/11/2017 para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção processual, permaneceu inerte, 

conforme certidão lançada na movimentação Id 11702413, evidenciando o 

seu desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. De 

acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 03 

de março de 2018. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 03 de março 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002253-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YONE DA GLORIA FERREIRA BARROS LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDIR DE SOUZA MANRIQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002253-54.2017.8.11.0037 Promovente: YONE DA GLORIA 

FERREIRA BARROS LEITE Promovido: IVANDIR DE SOUZA MANRIQUE 

Vistos etc. Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar 

de devidamente intimada em 24/11/2017 para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

juntar aos autos o novo endereço da reclamada ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção processual, permaneceu inerte, 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, 

com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2018. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste - MT, 03 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002520-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA PIANA DA SILVA PERONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002520-26.2017.8.11.0037 Promovente: SÃO CARLOS 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP Promovido: EVA PIANA DA 

SILVA PERONE Vistos etc. Compulsando os autos, constata-se que a 

parte autora, apesar de devidamente intimada em 13/11/2017 para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o novo endereço da reclamada 

ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção processual, 

permaneceu inerte, evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais 

que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 03 de março de 

2018. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 03 de março de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010561-62.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR ONOFRE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010561-62.2014.8.11.0037 Promovente: SERRANA MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP Promovido: VALDENIR ONOFRE DA 

SILVA Vistos etc. Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, 

apesar de devidamente intimada em 09/11/2017 para, no prazo de 5 

(cinco) dias, juntar aos autos o novo endereço da reclamada ou requerer 

o que entender de direito, sob pena de extinção processual, permaneceu 

inerte, evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, 

a extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, 

com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 
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sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2018. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste - MT, 03 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011247-83.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011247-83.2016.8.11.0037 Promovente: APP IMPRESSAO 

DIGITAL LTDA-ME Promovido: MARIA DAS DORES SILVA ARAUJO Vistos 

etc. Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada em 13/11/2017 para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos o novo endereço da reclamada ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção processual, permaneceu inerte, 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, 

com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2018. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste - MT, 03 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004494-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILLO MARTINS DE PAULA 05201089143 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004494-98.2017.8.11.0037 Promovente: ATIVA MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP Promovido: DANILLO MARTINS DE PAULA Vistos 

etc. Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada em 14/11/2017 para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

juntar aos autos o novo endereço da reclamada ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção processual, permaneceu inerte, 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, 

com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2018. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste - MT, 03 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002349-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002349-69.2017.8.11.0037 Promovente: SÃO CARLOS 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Promovido: FERNANDO GONCALVES 

DO NASCIMENTO Vistos etc. Compulsando os autos, constata-se que a 

parte autora, apesar de devidamente intimada em 13/11/2017 para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o novo endereço da reclamada 

ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção processual, 

permaneceu inerte, evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais 

que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 04 de março de 

2018. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 de março de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003009-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON KOCHENBORGER - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003009-63.2017.8.11.0037 Promovente: VALMIR FERREIRA 

DA SILVA Promovido: EDSON KOCHENBORGER - ME Vistos etc. 

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada em 15/12/2017 para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos o novo endereço da reclamada ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção processual, permaneceu inerte, 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, 

com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2018. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 
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Leste - MT, 04 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010750-69.2016.8.11.0037 Requerente: PAULO RICARDO 

DE OLIVEIRA Requerida: BANCO BRADESCO S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Paulo Ricardo de 

Oliveira em face de Banco Bradesco S/A, diante de cobrança indevida 

ante a ausência de débito junto a reclamada. PRELIMINAR Da 

Incompetência dos Juizados Especiais No que tange à preliminar de 

incompetência em razão da matéria pela necessidade de realização de 

perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo ao exame de MÉRITO. Fundamento. Decido. A parte 

reclamante propôs a presente ação, pugnando pela declaração de 

inexistência de débito, que sempre cumpriu com suas obrigações. No 

mérito, a reclamada afirmou que a cobrança é devida, bem como 

apresentou contrato devidamente assinado pela requerente, restando 

claro a relação jurídica entre as partes, bem como faturas de utilização 

que comprovam o débito em discussão. Pois bem. Compulsando o 

procedimento, vê-se que a parte autora impugnou o contrato anexo junto à 

contestação, porém não comprovou o pagamento do débito discutido nos 

autos e nem apresentou motivos satisfatórios e suficientes porque não o 

fez. Assim, uma vez demonstrada a contratação e a origem do débito em 

discussão, legítimo o direito de o credor levar o nome do devedor ao 

registro do cadastro de maus pagadores. Diante do exposto, ausente 

comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há 

que se falar em dano moral. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que 

a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Pelo 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ademais, 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Por fim, observa-se a conexão declarada do despacho retro 

entre os autos 8010750-69.2016.811.0037 e 8010751-54.2016.811.0037, 

VISTO QUE SE REFEREM A FATOS SIMILARES, HAVENDO ENTRE ELES 

UM LIAME E AFINIDADE QUE JUSTIFICA A TRAMITAÇÃO PARIPASSO E 

POSSÍVEL JULGAMENTO SIMULTÂNEO, FACE AOS PRINCÍPIOS DA 

CELERIDADE E ECONOMICIDADE. Transitada em julgado,e pagas as custas 

ou anotadas, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 04 de março de 

2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 de março de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011109-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIR SOUZA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011109-19.2016.8.11.0037 Reclamante: LUCENIR SOUZA 

NOGUEIRA Reclamada: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, a parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado, pagas 

as custas ou anotadas, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2018. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 04 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010582-67.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DE CASSIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010582-67.2016.8.11.0037 Reclamante: JUCINEIDE DE CASSIA SANTOS 

BANCO Reclamada: BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência de 

instrução realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 
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“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 04 de 

março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 04 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010993-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010993-13.2016.8.11.0037 Reclamante: CIDINEI ALVES DOS SANTOS 

Reclamada: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A SENTENÇA 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência de instrução realizada, apesar de intimada, 

ficando evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, 

assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 04 de 

março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 04 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010383-50.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WONIBALDO WALDEMAR EINLOFT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI LENZI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SANTOS E SOUZA OAB - SC0023288A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALIDIA DE CASTRO EINLOFT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010383-50.2013.8.11.0037 Reclamante: LUIWONIBALDO WALDEMAR 

EINLOFT Reclamada: GIOVANI LENZI - ME SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. 

Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva 

positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 43, da Lei 

9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis 

em relação à dívida de valor e julgo extinto pelo cumprimento em relação à 

obrigação de fazer. Serve esta sentença como certidão de dívida, 

acompanhada de demonstrativo atualizado do débito, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 04 de março de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 de março 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011206-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO MORETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011206-19.2016.8.11.0037 Reclamante: EMILIO MORETTI Reclamada: 

BANCO DO BRASIL S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Relata a parte autora que em 28/05/2015, o autor efetuou via 

telefone, uma compra no valor de R$3.776,70 na empresa Point Car Net, 

solicitando que o respectivo valor fosse parcelado em 6(seis) vezes no 

seu cartão de crédito, ocorre que a empresa, equivocadamente realizou a 

compra sem parcelar o valor, requerente ao perceber o erro, 

imediatamente entrou em contato com a empresa da máquina de cartão e 

solicitou que a transação fosse cancelada para que a mesma fosse 

realizada de maneira parcelada, foi efetuada novamente a transação, 

porém, devidamente parcelada em 6 (seis) parcelas, decorrido alguns 

dias, ao receber a fatura do seu cartão de crédito, verificou que a compra 

realmente havia sido parcelada em 6(seis) vezes, contudo, todas as 

parcelas foram cobradas antecipadamente por culpa da requerida. Liminar 

deferida. Em defesa a requerida alega preliminar e sustenta que meras 

alegações desprovidas de elementos probatórios não possuem o condão 

de alicerçar pretensões descabidas. Conforme preceitua o artigo 373, 

inciso I, do CPC, é incumbência da parte requerente comprovar a 

existência/ocorrência do fato constitutivo de seu direito, ora, não há falar 

em dano material, uma vez que não há perda patrimonial comprovada. É o 
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breve relato. Da preliminar. Não verifico no extrato de negativação trazido 

aos autos outras anotações negativas senão a realizada pela parte 

reclamada, motivo pelo qual impropria a aplicação da sumula 385 do STJ. 

Decido. Constatado o erro, diante do questionamento do reclamante junto à 

Cielo, administradora do cartão, foi corrigida a transação, cancelando-se o 

lançamento anterior e feito outra operação em seis parcelas, conforme 

comprovado por documento expedido pela administradora do cartão, 

juntado aos autos. Verifica-se, contudo, da fatura de cartão de crédito, 

que as seis parcelas foram antecipadas por iniciativa que não teria partido 

do reclamante, com débitos individuais de cada parcela lançados todos em 

28.05.2015, cobrando-se, portanto, a integralidade da compra, à vista. 

Assim, o erro da administradora do cartão está demonstrado pelos 

documentos juntados. Não há negar que, em se verificando o equívoco do 

lançamento das parcelas à vista em vez de seis vezes, isso 

inequivocamente causou um desequilíbrio muito maior nas finanças do 

reclamante. Verifico dos autos que a parte promovente alegou ter sido 

cobrada pela parte reclamada diferentemente da que contratou no 

momento da compra, de outra banda a requerida não trouxe aos autos 

indicio ou prova de que a parte demandante tenha requerido a antecipação 

da fatura. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. É patente que a cobrança indevida 

(antecipação do valor total da compra) gerou um acréscimo considerável 

no valor total da fatura da parte requerente, onerando em demasia seu 

orçamento, impedindo o pagamento e consequentemente gerando a 

inscrição negativa em seu CPF. Quanto ao pedido de pagamento em dobro 

ou simples pelo valor cobrado antecipadamente em sua fatura, não 

verifico a procedência deste pleito, uma vez que, o requerente foi cobrado 

indevidamente ao passo que teve antecipado o valor que deveria ter sido 

parcelado, todavia, de qualquer forma o autor comprou e recebeu o 

produto ou serviço, desta forma, não há que se falar em danos materiais. 

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos 

do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação 

do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. 

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, 

reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da 

exordial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - 

Confirmar a liminar deferida ab initio; - Determinar o parcelamento do valor 

de R$ 3.775,70 em seis vezes na fatura de cartão de crédito do 

requerente ou através de outra forma de pagamento; - Julgar 

improcedente o pedido de pagamento em dobro ou simples atualizado e 

acrescido de juros do valor cobrado antecipadamente do requerente; - 

Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos 

danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 04 de 

março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 04 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002434-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002434-55.2017.8.11.0037 Reclamante: AIRTON APARECIDO DA SILVA 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 04 de 

março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 04 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-03.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010056-03.2016.8.11.0037 Requerente: JOICY OLIVEIRA 

DA SILVA Requerida: T.G.C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E 

MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA - ME Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Joicy Oliveira da 

Silva em face de T.G.C Distribuidora de Artigos Esportivos e Material 

Fotografico LTDA - ME, diante de suposto lançamento indevido de seu 

nome nos cadastros restritivos de crédito. Da Revelia Compulsando os 

autos, vê-se que a reclamada apesar de regularmente intimada deixou de 

comparecer a audiência de conciliação, bem como deixou de apresentar 

contestação. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável, e, em se tratando de direito disponível, 

deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da 

causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a 

contumácia da parte reclamada importa em confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do 

pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existente nos autos. Fundamento e decido. Inicialmente, compulsando os 

autos, vê-se que a reclamada apesar de regularmente intimada deixou de 
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comparecer a audiência de conciliação, bem como deixou de apresentar 

contestação. A súmula 11, da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. O artigo 344, do Código de Processo 

Civil, preleciona: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Assim, como a contumácia da parte ré importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime 

quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. In casu, resta 

demonstrado nos autos, através dos documentos juntados pela 

requerente, que a parte reclamante teve seu nome indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, fato que, diante da revelia da 

reclamada, presume-se verdadeiro. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso restou patente a desídia da requerida. A responsabilidade 

da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos 

termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No caso, analisando os documentos juntados aos 

autos, em especial, o extrato de negativações, vê-se que a parte 

reclamante possui outra restrição preexistente. Insta ressaltar que, no 

caso, é inaplicável a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, 

porquanto o débito que resultou na outra restrição existente em nome da 

parte autora é objeto de discussão judicial, conforme consulta processual 

procedida junto ao Sistema PJE, no qual houve acordo, com a exclusão 

das restrições, o que indica a pertinência da irresignação da reclamante 

naquela ação. No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que se mostra 

adequado ao caso concreto, servindo para compensar a demandante 

pelos transtornos sofridos, sem acarretar enriquecimento sem causa, 

além de seu caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para declarar inexistente o débito sub judice 

e CONDENAR a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária 

medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, extinguindo o processo 

com resolução de mérito. Também, tendo em vista o teor do julgamento 

desta ação, determino que a reclamada exclua o nome da parte 

reclamante do cadastro restritivo de crédito, SCPC, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 04 de março de 2018. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste - MT, 04 de março de 2.018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011147-31.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011147-31.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. 

REQUERENTE: ZENAIDE PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Número do 

Processo: 8011147-31.2016.8.11.0037 Reclamante: ZENAIDE PEREIRA 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que não possui dívida alguma, que não foi 

notificada da negativação. Em contestação se defende a reclamada 

alegando preliminar e no mérito que inexiste dever de indenizar juntando 

comprovantes da relação e dívida, que em nome da autora foi localizada a 

linha de telefonia móvel n.º. (18) 9.9728-7079, habilitada, em 13.03.2015, 

no plano INTERNET MÓVEL 2GB, passando a gerar faturas mensais. É o 

breve relato. Das preliminares. A respeito dos pedidos de indeferimento da 

petição inicial alegados em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. 

Decido. O autor estranhamente não negou a relação com empresa 

requerida, diz apenas não possuir débitos e no mesmo diapasão diz ter a 

reclamada desobedecido procedimento de negativação, requerendo 

indenização por isso, porém, incabível o pedido de responsabilização civil 

da reclamada em decorrência do explanado conforme a súmula 359 do 

STJ. O autor havia impugnado a negativação realizada em seu nome, 

negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da 

dívida e negativação, qual a parte reclamante não comprovou o 

recolhimento. O que se depreende do caso em tela é que houve 

negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma 

vez que a requerida comprova através de várias provas, comprovando 

assim a relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte reclamada. O dever de veracidade é estreitamente 

ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em 

juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos 

fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo 

dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a 

verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir 

pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não 

apenas do débito, mas também da inscrição ora discutida. Pelo exposto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto para determinar a 

reclamante a pagar R$ 116,72. O valor deverá ser corrigido pelo índice 

INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde o vencimento. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme 

previsto na CNGC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 04 de março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que 

a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). 

Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor de 11 salários mínimos. Condeno, ainda, a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor de 11 salários mínimos. Primavera do Leste - MT, 04 de março de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011142-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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SOUZA & RESENDE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEDETIZADORA E PRESTADORA DE SERVICOS CICARELLI LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011142-09.2016.8.11.0037 Promovente: SOUZA & RESENDE 

LTDA - ME Promovido: DETETIZADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS 

CICARELLI LTDA -ME Vistos etc. Compulsando os autos, constata-se que 

a parte autora, apesar de devidamente intimada em 25/05/2017 para 

manifestar quanto a certidão negativa Id 7359504 e juntar aos autos o 

novo endereço da reclamada ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção processual, permaneceu inerte, evidenciando o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. De 

acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2018. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste - MT, 04 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010952-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA AELA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010952-46.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. 

REQUERENTE: ANA PAULA AELA ALVES PEREIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Número do Processo: 8010952-46.2016.8.11.0037 Reclamante: ANA 

PAULA AELA ALVES PEREIRA Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida, que não possui dívida 

alguma, que não foi notificada da negativação. Em contestação alega a 

reclamada que a empresa ré não é obrigada a fornecer serviços a 

despeito da ausência de contraprestação pelos clientes, conforme segue 

tela de registro de débitos, no valor de R$ 104,90. É o breve relato. Das 

Preliminares. A respeito dos pedidos de indeferimento da petição inicial 

alegados em sede de contestação, não vislumbro enquadramento da 

presente demanda nos casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo 

qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. Decido. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

parte reclamada trouxe em sua petição de resistência indícios e provas da 

relação jurídica e débitos da parte requerente consigo, portanto, a 

anotação restritiva não se mostra ilegal. É certo que a prova unilateral, no 

caso, print screen (telas sistêmicas) do sistema da parte requerida não se 

mostra apta, por si a servir como prova; todavia, sua utilização é 

perfeitamente viável a corroborar as demais informações processuais. O 

dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma 

vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, 

não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Pelo 

exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Deixo de condenar a 

reclamante em litigância de má-fé uma vez que não encontro respaldo 

probatório para tanto. Primavera do Leste - MT, 04 de março de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 de março 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003810-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ALVES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003810-76.2017.8.11.0037 Requerente: EVA ALVES 

BRAGA Requerida: BGT PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de indenização por danos morais, proposta por Eva 

Alves Braga em face de BGT Pactual Serviços Financeiros S.A 

Distribuidora de Titulos e Valores Imobiliarios, diante de cobrança indevida 

ante a ausência de débito junto a reclamada. PRELIMINIAR Da 

Incompetência dos Juizados Especiais No que tange à preliminar de 

incompetência em razão da matéria pela necessidade de realização de 

perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo ao exame de MÉRITO. Fundamento. Decido. A parte 

reclamante propôs a presente ação, pugnando pela declaração de 

inexistência de débito, que sempre cumpriu com suas obrigações. No 

mérito, a reclamada afirmou que a cobrança é devida, bem como 

apresentou contrato devidamente assinado pela requerente, restando 

claro a relação jurídica entre as partes, bem como faturas de utilização 

que comprovam o débito em discussão. Pois bem. Compulsando o 

procedimento, vê-se que a parte autora impugnou o contrato anexo junto à 

contestação, porém não comprovou o pagamento do débito discutido nos 

autos e nem apresentou motivos satisfatórios e suficientes porque não o 

fez. Assim, uma vez demonstrada a contratação e a origem do débito em 

discussão, legítimo o direito de o credor levar o nome do devedor ao 

registro do cadastro de maus pagadores. Diante do exposto, ausente 

comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há 

que se falar em dano moral. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que 
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a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Pelo 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ademais, 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 04 

de março de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 de março 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALFEU HRYCYNA FIRBIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO)

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010213-73.2016.8.11.0037 Reclamante: ALFEU HRYCYNA FIRBIDA 

JUNIOR Reclamada: FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITORIO SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte autora que foi negativada indevidamente vez 

que inexiste contrato que enseje o apontamento pejorativo. Em 

contestação alega que o procedimento adotado pela ré cessionária, face 

ao inadimplemento da relação contratual pela parte autora, sendo que a 

operação de cessão, conforme provam os documentos dos autos, se deu 

nos termos da legislação em vigor, tendo o devedor sido devidamente 

notificado, o que lhe possibilitou, na ocasião, opor-lhe as exceções que 

lhe competiam, nos termos do art. 294 do CC. É o breve relato Decido. O 

cerne da questão consiste em verificar se a inclusão do nome da parte 

reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se 

ensejou os danos morais pleiteados. Verifico no presente caso que cabia 

à parte reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial 

e apresentar documentos comprovando a legalidade da cessão e 

negativação, o que fez, conforme se verifica nos documentos acostados 

à contestação. No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, houve 

de fato uma cessão de crédito do credor original, que transferiu a 

titularidade do crédito à instituição demandada neste feito. A figura jurídica 

da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e 

dispensa a anuência do devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a 

legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes. A parte 

reclamada juntou nos autos “DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO” 

específica à dívida cedida da parte requerente. A parte requerente deixou 

de trazer qualquer contraponto às provas apresentadas pela ré 

cessionária do crédito. Assim, a dívida e negativação é legítima, descabe, 

portanto, o pleito de indenização por danos morais. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. A propósito, averbem-se julgados pertinentes: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE 

CRÉDITO. DÉBITO CUJA ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Julgado em 26/03/2015)”. Pelo exposto, julgo improcedente 

os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral pelos 

fundamentos expostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 05 de março fevereiro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 05 de março fevereiro de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JADSON DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010244-93.2016.8.11.0037 Reclamante: FRANCISCO JADSON DE SOUSA 

CREDI Reclamada: SHOP SA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência de conciliação realizada, apesar 

de intimada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 05 de março de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 05 de março de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010754-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ERNESTO MANOEL DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010754-09.2016.8.11.0037 Reclamante: ERNESTO MANOEL DE SOUSA 

Reclamada: OI S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que não possui dívida alguma, que não foi 

notificada da negativação. Em contestação alega a reclamada que 

diferentemente das alegações esboçadas na inicial, a parte autora era 

titular do contrato 10233851 (Plano de TV por Assinatura “Oi TV”), 

cancelada por inadimplência, é certo que o contrato 10233851 diz respeito 

à dívida não paga de Oi TV – serviço este que foi instalado por solicitação 

da parte autora. O Presente contrato foi habilitado ficando ativo por cinco 

meses, de 28.11.2013 á 25.09.2014, o débito que originou a inscrição do 

patronímico do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, é de 

R$ 669,60. É o breve relato. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A parte reclamada trouxe 

em sua petição de resistência indícios e provas da relação jurídica e 

débitos da parte requerente consigo, portanto, a anotação restritiva não 

se mostra ilegal. É certo que a prova unilateral, no caso, print screen (telas 

sistêmicas) do sistema da parte requerida não se mostra apta, por si a 

servir como prova; todavia, sua utilização é perfeitamente viável a 

corroborar as demais informações processuais. O dever de veracidade é 

estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes 

devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando 

de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato 

conteúdo dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não 

exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e 

regularidade não apenas do débito, mas também da inscrição ora 

discutida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Pelo 

exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Julgo procedente o 

pedido contraposto para determinar a reclamante a pagar R$ R$ 669,60. O 

valor deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao 

mês desde o vencimento. Deixo de condenar a reclamante em litigância de 

má-fé uma vez que não encontro respaldo probatório para tanto. 

Primavera do Leste - MT, 04 de março de 2018. Publicado e registrado no 

PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 04 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BARBOSA MORAIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010090-75.2016.8.11.0037 Reclamante: MARIA LUIZA BARBOSA 

MORAIS SOUZA Reclamada: OI MOVEL S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida, que não possui dívida 

alguma, que não foi notificada da negativação. Em contestação alega a 

reclamada que ao contrário do que a parte autora relata em sua inicial, o 

mesmo contratou junto a empresa ré um terminal fixo sob número de 

contrato (1178426308), onde o mesmo esteve ativo e em pleno 

funcionamento durante o período de 07/11/2011 a 03/12/2012, a empresa 

ré detectou que a parte autora possui um débito no valor de R$ 5.031,12. É 

o breve relato. Decido. O autor havia impugnado a negativação realizada 

em seu nome, negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes 

ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A parte reclamada trouxe em sua petição de 

resistência indícios e provas da relação jurídica e débitos da parte 

requerente consigo, portanto, a anotação restritiva não se mostra ilegal. É 

certo que a prova unilateral, no caso, print screen (telas sistêmicas) do 

sistema da parte requerida não se mostra apta, por si a servir como prova; 

todavia, sua utilização é perfeitamente viável a corroborar as demais 

informações processuais. O dever de veracidade é estreitamente ligado 

com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo 

conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos 

fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo 

dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a 

verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir 

pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não 

apenas do débito, mas também da inscrição ora discutida. Assim, não há 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Pelo exposto julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 05 de março de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 05 de março 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010569-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM XAVIER DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010569-68.2016.8.11.0037 Reclamante: JOAQUIM XAVIER DE MATOS 

Reclamada: OI S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 195 de 924



termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que não possui dívida alguma ou a 

contratou. Em contestação alega a reclamada que existe vínculo entre 

contrato questionado e autor. Terminal reclamado esteve ativo no período 

de 10/06/2014 a 11/05/2015 (11 meses) no exato endereço da Inicial com 

vasto histórico de consumo, contas pagas e solicitações de serviços e 

reparos o que caracteriza uso regular do terminal, que em contato com 

terminal deixado de contato na solicitação da linha 6699185960 (sem 

registro) as 18:55 atende autor informa que possuía o terminal reclamado, 

alega que solicitou o cancelamento da linha e após o cancelamento 

recebia cobranças, afirma que sua reclamação se refere aos débitos, o 

mesmo também foi localizado dentre os mais discados pela linha 

reclamada. Dentre os terminais discados foram localizados os terminais 

6684579727 em nome de MARIA XAVIER DE MATOS (Irmã do autor) e 

terminal 6684129718 em nome de ATANAZIA PEREIRA MATOS (mãe do 

autor). É o breve relato. Decido. O autor havia impugnado a negativação 

realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a requerida informou 

detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A parte reclamada trouxe em sua petição de 

resistência indícios e provas da relação jurídica e débitos da parte 

requerente consigo, portanto, a anotação restritiva não se mostra ilegal. É 

certo que a prova unilateral, no caso, print screen (telas sistêmicas) do 

sistema da parte requerida não se mostra apta, por si a servir como prova; 

todavia, sua utilização é perfeitamente viável a corroborar as demais 

informações processuais. O dever de veracidade é estreitamente ligado 

com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo 

conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos 

fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo 

dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a 

verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir 

pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não 

apenas do débito, mas também da inscrição ora discutida. Assim, não há 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Pelo exposto julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 05 de março de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 05 de março 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-06.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA ANTUNES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES FERNANDO SONEGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010168-06.2015.8.11.0037 Reclamante: RITA DE FATIMA ANTUNES - ME 

Reclamada: JAQUES FERNANDO SONEGO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A questão trazida aos 

autos, refere-se cobrança de duplicatas. A duplicata é título executivo 

extrajudicial, para se defender a parte demandada deve provar nos autos 

o desfazimento do negócio jurídico que originou as duplicatas, pagamento 

parcial ou total ou não entrega das mercadorias ou prestação de serviço. 

E deste ônus, não se desincumbiu a parte requerida, uma vez que citada e 

intimada para comparecer e se defender não cumpriu com seu mister. É o 

breve relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: 

O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à 

parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de 

pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme 

estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem de descumprimento 

contratual e consequente prejuízos suportado pela parte promovente. 

Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, fundamentado 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte 

reclamante, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento das 

duplicatas no valor total de R$ 4.065,10 (quatro mil e sessenta e cinco 

reais e dez centavos) que deverão ser corrigidos pelo índice INPC e 

acrescidos de juros de 1% ao mês. Ambos a contar a partir da citação 

válida. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste – 

MT, 05 de março de 2013. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste – 

MT, 05 de março de 2013. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196896 Nr: 7336-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, EDNAMARA 

SILVA QUEIROZ, FABIANA MARIA VIEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS 

NOGUEIRA, JAQUELINE DA COSTA MACHADO, EVILYN KALINE MORAES 

LACERDA, ADIELSON ALMEIDA BONFIM, ELDER CAETANO DOS SANTOS, 

VANESSA BEZERRA LEMOS, HELIO CANDIDO FERNANDES, EDILENE 

CAETANO DOS SANTOS, WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA, 

ALESSANDRO MATOS MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, Marlon 

César Silva Moraes - OAB:5629/MT, THELMA APARECIDA GARÇIA 

GUIMARAES - OAB:MT/3.402-B

 Intimem-se os advogados indicados por Fabiana Maria Vieira, Edilene 

Caetano e Adielson Almeida Bonfim para apresentarem suas defesas 

preliminares, no prazo legal.Decorrido o prazo supra e considerando que 

quando de suas notificações pessoais, os acusados Ednamara Silva 

Queiroz, Evilyn Kaline Moraes Lacerda, Jaqueline da Costa Machado, Elder 
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Caetanos dos Santos e Alessandro Matos Menezes declararam não ter 

condições para constituírem advogados, desde já nomeio a Defensoria 

Publica para patrocinar suas defesas, devendo ser devidamente intimada 

para apresentar a peça faltante.Sem prejuízo, solicitem-se informações 

junto à comarca de Rondonópolis, quanto ao cumprimento das precatórias 

expedidas àquele Juízo visando às notificações de Paulo Sergio dos 

Santos Nogueira e Helio Candido, consignando que os réus encontram-se 

presos desde 29.09.2017, bem como se trata de feito complexo 

envolvendo 13 acusados e que encontram-se pendentes apenas as 

notificações dos mesmos a fim de que seja dado o regular andamento do 

feito.Cumpridos os itens supra e apresentadas as defesas preliminares 

faltantes, tornem conclusos para decisão.Intimem-se e se 

Cumpra.Primavera do Leste, 16 de março de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196896 Nr: 7336-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, EDNAMARA 

SILVA QUEIROZ, FABIANA MARIA VIEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS 

NOGUEIRA, JAQUELINE DA COSTA MACHADO, EVILYN KALINE MORAES 

LACERDA, ADIELSON ALMEIDA BONFIM, ELDER CAETANO DOS SANTOS, 

VANESSA BEZERRA LEMOS, HELIO CANDIDO FERNANDES, EDILENE 

CAETANO DOS SANTOS, WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA, 

ALESSANDRO MATOS MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, Marlon 

César Silva Moraes - OAB:5629/MT, THELMA APARECIDA GARÇIA 

GUIMARAES - OAB:MT/3.402-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado Dr. Marlon César para devolver os autos no cartório no prazo 

de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 23 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201273 Nr: 9036-79.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 intimação do advogado do reeducando para audiência Admonitória que se 

realizará no dia 13/04/2018, às 14:50, no Edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 174716 Nr: 7784-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RUDE PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:MT 23775/O

 Código 174716

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 13/09/2018 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 188002 Nr: 2951-77.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE OLIVEIRA ERNE, PEDRO HENRIQUE 

BISOGNIN BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO HATCH 

MEDEIROS - OAB:3490, LARA DE OLIVEIRA - OAB:18817/O

 Autos: 188002

CERTIDÃO

Certifico que não foi expedir mandado de intimação da testemunha 

Gissionis Magali Almeida, uma vez que não localizei nos autos 

informações a respeito de seu endereço.

Primavera do Leste-MT, 23 de março de 2018.

Victor Henrique de Gouveia Gatto

Analista Judiciário

Matrícula 32582

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 182485 Nr: 157-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MARTINS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 Autos código 182485

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 04/09/2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 165055 Nr: 2700-93.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR REVOREDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 23 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 171085 Nr: 5733-91.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENAILTON LÁZARO SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nerci Nascimento da Silva 

Júnior - OAB:OAB-GO 30.166
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 Autos código 171085

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 11/09/2018 às 16:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 23 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187387 Nr: 2672-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRONILIO ANTÔNIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Autos código 187387

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 11/09/2018 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 23 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187904 Nr: 2915-35.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECLAIR MARTINS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 187904

1. Na forma da Lei n. 11.340/2006, disposições de seus artigos 12, inciso 

I, 16 e 17 c/c artigo 25 do Código de Processo Penal, designo audiência 

específica, visando a ratificação ou retratação da representação criminal 

oferecida pela ofendida, para o dia 18.09.2017 às 13:20 horas.

2. Intime-se a vítima, advertindo-a que sua ausência acarretará em sua 

renúncia tácita e o acusado, a comparecerem ao ato, podendo se 

quiserem, se fazerem acompanhados por advogado.

3. Dê-se ciência ao Ministério Público.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199867 Nr: 8443-50.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAN DE MORAES 

WIECZOREK - OAB:21694/O, SUZYE MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO 

MARTINS - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2017.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201404 Nr: 9104-29.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Autos código 201404

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 27/04/2018 às 15:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201368 Nr: 9095-67.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI DESIDÉRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Autos código 201368

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 27/04/2018 às 15:50 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201439 Nr: 9131-12.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVALDO CARLOS AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:OAB-MT 11.702

 Autos código 201439

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 27/04/2018 às 15:30 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202198 Nr: 298-68.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUSA BRITO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990

 Autos código 202198

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

3. Desde já, designo audiência admonitória para 20.04.2018 às 13:50 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201294 Nr: 9049-78.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEM CLEY FERREIRA VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 Autos código 201294

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 20/04/2018 às 14:50 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201318 Nr: 9067-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE SALDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Autos código 201318

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 20/04/2018 às 14:20 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201317 Nr: 9066-17.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU EDEMAR GARZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Autos código 201317

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 20/04/2018 às 14:40 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 129703 Nr: 2485-88.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTÔNIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Autos código 129703

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 25/06/2018 às 16:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 19 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 160171 Nr: 490-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA ABREU DE OLIVEIRA, BÁRBARA LUZA, 

JANE ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - 

OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, Fernanda 

Kristoschek Mayer - OAB:OAB-MT 21.758, IZAUL NUNES - 

OAB:12.211-B/OAB/MT

 Autos código 160171

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 28/08/2018 às 15:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 23 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191109 Nr: 4343-52.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA, JOÃO 

FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOÃO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 191109

1. Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 28/08/2018 às 16:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

2. Considerando que testemunha Valdeci Ferreira de Souza reside na 

Comarca de Rondonópolis/MT, expeça-se carta precatória para o seu 

interrogatório, consignando o prazo de 60 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 23 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 19/2018-DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JACOB SAUER – JUIZ DIRETOR 

DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n.º 35/2018/GAB, de 22/03/2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Sorriso – Dr. Anderson Candiotto.

 RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. TÁRIK FERREIRA, matrícula 32098, do cargo em 

comissão de Assessor de Gabinete II, do Gabinete da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca, a partir de 02/04/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 26 de março de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

 PORTARIA Nº 18/2018-DF

 O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:
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Art. 1º - Nomear o Sr. RENATO LUIS RONCON, portador do RG n.º 

321577632 SSP/SP e CPF n.º 305.658.618-7, para exercer, em comissão, 

o cargo de Assessor de Gabinete II, do Gabinete da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Sorriso, a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 26 de março de 2018.

 Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000609-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FRANCISCO DE PAULA (REQUERIDO)

MARCELO FRANCISCO DA CAS (REQUERIDO)

 

1000609-33.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento complementar da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de intimação das testemunhas, acessando 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 26 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000755-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. S. (RÉU)

 

Autos nº 1000755-74.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (NCPC, artigo 189, II). DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. Em consonância com o disposto no art. 334, do Código 

de Processo Civil, DESIGNO audiência de mediação para o dia 14 de Maio 

de 2018, às 08h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências 

dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da 

resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo codex. Anoto, 

desde já, que o não comparecimento injustificado do autor ou da parte 

requerida a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. Sendo o caso, INTIMEM-SE pessoalmente membros 

do Ministério Público e da Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 1º de Março de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 44184 Nr: 1266-41.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTRO QUINTILIANO CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO PARZIANELLO, ELIZABETE 

SOUTO VIEIRA PARZIANELLO, OLVIDE GAZOLA, OSVALDINO PEDRO 

GAZOLA, LUIZ ALBERTO FRANCIO, HELENA COLET GAZOLA, JOE LUIZ 

BERLATTO ZANCHETIN, SUELI TEREZINHA LIRA GAZOLA, NILTO SANTO 

LODI, ARNO JOSE LODI, IRONE DAMEDA LODI, ELIR FATIMA ZAMBIAZE 

ZANCHETIN, CARLOS SARTORI, ROSANE JACOBS LODI, 

COLONIZADORA FELIZ LTDA, ANELDO SARTORI, OLIVIA MARIA 

SARTORI, ELIAS SARTORI, CLEONIR LENA SARTORI, SIVONEI NARCISA 

SANTIN, NEUSA SANTINA SANTIN, VANDERLEI CAVALCANTE, DAVID 

SARTORI, BERNADETE COSTA BERBER SARTORI, BENJAMIM GERMANO 

SARTORI, ROSANGELA FATIMA SANTIN, SIRLEI SALETE SANTIN, NOSLIN 

DE PAULA ALMEIDA, THIAGO SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:OAB/MT 5925, FLÁVIO JOSÉ BERTIN - OAB:OAB/MT 11986, Pauly 

Ramiro Ferrari Dorado - OAB:12.563/MT, SUETÔNIO PAZ - OAB:MT - 

5203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, LETÍCIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, 

NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825, ROGÉRIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183, 

SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B, SIVONEI NARCISA 

SANTIN - OAB:8266-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado DR.(ª) CÉLIO REIS 

DE OLIVEIRA - OAB/MT - nº 11.265 para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 55948 Nr: 47-22.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA XAVIER 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelos sistemas RENAJUD e BACEN-JUD restaram infrutiferas, 

sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 116417 Nr: 7413-73.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 
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Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE ARIANE BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 52608 Nr: 2670-93.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER JOSÉ DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD e BACEN-JUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 54012 Nr: 4228-03.2009.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA CLARA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD e BACEN-JUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 55940 Nr: 38-60.2010.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DIAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD e BACEN-JUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 101371 Nr: 4240-75.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LOPES SOBRINHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD e BACEN-JUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 131658 Nr: 6590-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD e BACEN-JUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 1370 Nr: 302-68.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIR ANTONIO SACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 100536 Nr: 3301-95.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER & CIA LTDA - ME (B.L.M)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 
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MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 93662 Nr: 5188-51.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR ZIBETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 29843 Nr: 4230-12.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY RIBEIRO - OAB:12010-G/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 83357 Nr: 2367-11.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREFORT CONSTRUTORA LTDA - ME, 

MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 83742 Nr: 2844-34.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, NÁDIA SALÉH 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 107424 Nr: 10416-70.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FERREIRA NUNES, SANDRA MARI DE 

QUADROS MARTIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001160-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA & TERRA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO PAVAO TERRA (EXECUTADO)

RAQUEL PAVAO TERRA (EXECUTADO)

NORMA PAVAO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPLEMENTAR A DILIGÊNCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA COMO SOLICITADO.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005062-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. A. P. V. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE, ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA, ACERCA DA CERTIDÃO 

NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO LOCALIZOU A PARTE 

REQUERIDA PARA CITAÇÃO, DEVENDO SE MANIFESTAR NOS AUTOS NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO. SORRISO, 26 DE MARÇO DE 2018. MICHELLE TOSCANO DE 

BRITO MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53565 Nr: 3844-40.2009.811.0040
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539

 Vistos etc.

Considerando que na data 28/03/2018 o expediente forense será 

suspenso devido ao ponto facultativo relacionado ao feriado Paixão de 

Cristo, REDESIGNO a audiência para o dia 16 de maio de 2018, às 

16h30min.

Intimem-se as partes.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59762 Nr: 3060-29.2010.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539

 Vistos etc.

Considerando que na data 28/03/2018 o expediente forense será 

suspenso devido ao ponto facultativo relacionado ao feriado Paixão de 

Cristo, REDESIGNO a audiência para o dia 16 de maio de 2018, às 

16h30min.

Intimem-se as partes.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 22 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54529 Nr: 4864-66.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539

 Vistos etc.

Considerando que na data 28/03/2018 o expediente forense será 

suspenso devido ao ponto facultativo relacionado ao feriado Paixão de 

Cristo, REDESIGNO a audiência para o dia 16 de maio de 2018, às 

16h30min.

Intimem-se as partes.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33345 Nr: 2509-88.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMINO LAMERA - ESPOLIO, JEISON 

FERMINO LAMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 146848 Nr: 2421-98.2016.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO CANAVARROS SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A, 

JOSÉ ZIMMERMANN JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:10200/B, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, LARISSA MARGARETH GONCHO - OAB:SC 

31760

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106781 Nr: 9810-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO A. PEREIRA FILHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113655 Nr: 5316-03.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGF, RBKGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatório, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105948 Nr: 9036-12.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA AMARAL ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatório, conforme o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 106175 Nr: 9247-48.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA E VAZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - 

OAB:13135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 “Vistos etc. Inicialmente HOMOLOGO a desistência da oitiva da 

testemunha e do depoimento pessoal, na forma pleiteada pela parte 

requerida. DECLARO preclusa a produção de provas pela parte 

requerente. No mais, mantenham-se os autos conclusos para analise dos 

embargos de declaração de fls. 111-112. Saem os presentes intimados.” 

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h42min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Jéssica Taisa Bervanger, Assessora de 

Gabinete II, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 21 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98151 Nr: 671-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE JOSE BOCOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN EVERTON DE SOUZA FARDIN, 

TATIANE BALISTERO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 “Vistos etc. Inicialmente a HOMOLOGO a desistência das testemunhas na 

forma pleiteada pelas partes. Ademais, DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias 

para a juntada de substabelecimento, saindo à parte requerida intimada. 

No mais, declaro encerrada a instrução probatória. Dê-se vista às partes o 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pelo autor, para a 

apresentação das razões finais escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, 

do Código de Processo Civil, devendo no mesmo prazo se manifestar 

quanto os documentos juntados nesta audiência. Na sequência, conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados.”Nada mais havendo a 

constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Jéssica Taisa Bervanger, Assessora de Gabinete II, digitei o presente 

termo.

Sorriso/MT, 21 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 187148 Nr: 2393-62.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO BRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 187148.

Vistos etc.

Tendo em vista que o executado (a, s) a ser citado (a, s) encontra-se na 

Comarca de Nova Ubiratã/MT (fl. 04), em caráter itinerante da carta 

precatória, DETERMINO o encaminhamento da presente missiva àquele 

Juízo, informando o Juízo Deprecante da remessa.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 20 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98496 Nr: 1058-81.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDY WENDELL PUVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Código Apolo nº: 98496

Vistos etc.

 A parte autora pretende compelir a reclamada à exibição dos documentos 

elencados às fls. 457-458, visando a revisão dos contratos existentes 

com a requerida.

Direto ao ponto, o art. 396, do NCPC, assim dispõe: “O juiz pode ordenar 

que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”.

 Assim, considerando que existe situação de documento em poder da 

parte contrária, consoante legislação supracitada, é pacífico o dever de 

exibição.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A instituição deve apresentar todos os documentos de interesse comuns 

às partes, e não apenas aqueles que entende pertinentes, devendo exibir, 

se tal foi solicitado pelo correntista, todos os extratos desde a abertura da 

conta corrente.” (TJMT – 1ª Câmara Cível. Apelação 25497/2010. Rel. Des. 

João Ferreira Filho. DJ 06/12/2011).

 “Em se tratando de documento comum às partes, tem o consumidor o 

direito de requerer a exibição de cópia dos contratos pactuados e/ou 

extratos bancários, em decorrência do dever de informação previsto no 

inc. III do art. 6º do CDC, bem como em razão do disposto no art. 358, 

inciso III, do Código de Processo Civil.” (TJMT – 2ª Câmara Cível. Agravo de 

Instrumento 17250/2011. Rel. Marilsen Andrade Addario. DJ 11/05/2011).

“O titular de conta corrente possui interesse de agir na propositura de 

ação de exibição de documentos contra instituição financeira, quando 

objetiva, na respectiva ação principal, discutir a relação jurídica entre eles 

estabelecida, independentemente de prévia remessa de extratos 

bancários ou solicitação dos documentos na seara administrativa.” (STJ – 

4ª Turma. AgRg no REsp 1203344/SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. 

DJ 02/08/2011).

Logo, uma vez evidenciado o dever de exibição, deve a reclamada 

apresentar os documentos citados às fls. 457-458, no prazo de 15 dias, 

sob pena de ser considerados verdadeiros os fatos e circunstancias 

alegados na exordial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35494 Nr: 4625-67.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, LUIZ CARLOS 

ZANOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte executada acerca dos Bloqueios 

de Valores realizados conforme determinação judicial de fls.171/172, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60834 Nr: 4125-59.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, RODRIGO MOTTA JARDIM - OAB:8440/MT

 Vistos, e etc.

Indefiro o pedido de fl. 202, vez que tal providencia pode ser realizada 

pela parte exequente, mormente porque possui conhecimento dos valores 

que recebeu, bem como possui patrono particular para realizar o cálculo 

do débito. Diante disso, intime-se a exequente, para, no prazo de 15 dias, 

apresentar cálculo atualizado do débito e requerer o que entender de 

direito.

Não havendo manifestação, o processo restará suspenso e arquivado 

com baixa no relatório estatístico e sem baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 128064 Nr: 4233-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSS, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

A fim de viabilizar os pedidos de fls. 33-34, INTIME-SE a parte autora para 

que informe o CPF do executado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52611 Nr: 2622-37.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI TOSTI BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Não ocorrendo pagamento voluntário, ao débito será acrescido multa e 

honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) cada ut § 1.º do 

art. 523 do NCPC, diante disso, intime-se a parte autora para apresentar 

cálculo atualizado do débito e requerer o que de direito, no prazo de 15 

dias.

Nada sendo requerido, restará o processo suspenso e arquivado com 

baixa no relatório estatístico e sem baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30457 Nr: 4931-70.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMINO LAMERA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Vistos, etc.

Intime-se o credor para que junte aos autos cópia atualizada da matrícula 

do bem indicado às fls. 172/175, bem como para que se manifeste quanto 

ao imóvel oferecido pelo devedor às fls. 202/203, sendo que, em caso de 

concordância, deverá o exequente apresentar cópia atualizada da 

matrícula do referido bem. Prazo: 30 (trinta) dias.

Após, CONCLUSOS.

Sorriso/MT, 26 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41190 Nr: 4010-43.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO LAMERA - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução para 

determinar que sejam limitados a 12% (doze por cento) ao ano os juros 

remuneratórios incidentes sobre o “subcrédito B” da CRP nº 21/02150-3 

(fls. 11/12) e os juros remuneratórios relativos à CRP nº 21/90123-6 (fl. 

26). Ante a sucumbência recíproca, as custas serão rateadas igualmente 

entre as partes, devendo o embargado ressarcir ao embargado metade do 

valor adiantado, ao passo de cada parte arcará com os respectivos 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista ao 

embargante para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE com as cautelas de praxe.Traslade-se 

cópia desta sentença para os autos principais (cód. 30457, em 

apenso).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sorriso/MT, 26 de março de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 187148 Nr: 2393-62.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO BRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que antecipe o valor da(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça por meio de guia no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 141487 Nr: 11352-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ET, CT, CBV, BDE, PCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876, WILLIAN JHONES SANTINI - OAB:17924

 Vistos, e etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 

2018, às 17h30min, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em 

tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez dias a partir da 

intimação.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141487 Nr: 11352-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ET, CT, CBV, BDE, PCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876, WILLIAN JHONES SANTINI - OAB:17924

 Autos nº 11352-27.2015.811.0040 - Código Apolo: 141487.

 Vistos.

 ACOLHO parcialmente requerimento ministerial de fl. 176.
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 Desta feita, INTIMEM-SE os Agentes de Infância que confeccionaram o 

relatório de fl. 174 para que, no prazo de 10 (dez) dias, tragam aos autos 

as informações requeridas pelo Parquet.

 Após, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público.

 Em seguida, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Fevereiro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001090-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. A. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Rosa de Arruda Figueiredo OAB - MT14611/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. F. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do Processo: 

Processo: 1001090-93.2018.8.11.0040 - PJE Valor causa: R$ 100,00 Tipo: 

Cível Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295) REQUERENTE: TATIANE 

GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS FERREIRA REQUERIDO: LUCIO DIAS 

FERREIRA JUNIOR Pessoa(s) a ser(em) citada(s) LÚCIO DIAS FERREIRA 

JÚNIOR, RG sob n.º 11890509 SSP/MT, CPF n.º 945.660.891-34, residente 

na Rua B, n.º 08, Condomínio Jardim Apoena, Bairro Chácara dos 

Pinheiros (próximo ao patronato Santo Antônio), Cuiabá – MT Data de 

Distribuição da Ação: 07/03/2018 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima 

qualificada, acerca da sentença abaixo transcrita, que julgou procedente o 

pedido inicial, para autorizar a criança ANA JULIA GUERREIRO DE 

ALMEIDA FERREIRA a viajar ao exterior, na companhia da genitora 

TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS, bem como autorizar a 

confecção do passaporte sem o consentimento paterno. RESUMO DA 

INICIAL: Cuida-se de pedido apresentado por ANA JULIA GUERREIRO DE 

ALMEIDA FERREIRA, devidamente representada por sua genitora TATIANE 

GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS, ambas qualificadas nos autos, 

visando à obtenção de autorização judicial de suprimento de vontade 

paterna, vez que o genitor encontra-se divorciado da genitora e a mãe 

quem é detentora da guarda da criança. Informa a requerente que o pai 

não preencheu o formulário de autorização de emissão de passaporte que 

lhe foi entregue, o que impediu a genitora de agendar a emissão do 

referido documento, possibilitando assim, que a criança viaje para o 

exterior na companhia de sua genitora. Nos pedidos, a parte requerente, 

dentre outros pedidos requereu: a concessão da Antecipação dos Efeitos 

da Tutela Jurisdicional, no sentido de suprir a vontade paterna e autorizar 

a emissão do passaporte e ao final a procedência da demanda, a fim de 

suprir a vontade paterna e autorizar a menor a viajar na companhia de sua 

genitora. SENTENÇA: “Vistos etc. Cuida-se de pedido apresentado por 

ANA JULIA GUERREIRO DE ALMEIDA FERREIRA, devidamente 

representada por sua genitora TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA 

SANTOS, ambas qualificadas nos autos, visando à obtenção de 

autorização judicial de suprimento de vontade paterna, vez que o genitor 

não preencheu o formulário de autorização de emissão de passaporte que 

lhe foi entregue, o que impediu a genitora de agendar a emissão do 

referido documento, possibilitando assim, que a criança viaje para o 

exterior na companhia de sua genitora. Relata ainda na inicial, que os 

genitores são divorciado e por força judicial, a mãe exerce a guarda da 

infante. Com a inicial vieram os documentos de ID. 12094062 e seguintes. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela concessão da 

autorização pleiteada com fundamento no princípio do melhor interesse da 

menor (Id. 12358364). É o relatório. Decido. Como é cediço, os direitos 

assegurados à criança e ao adolescente são revestidos do caráter de 

prioridade absoluta, por se tratar de medidas que visam o bem estar e a 

proteção daqueles, garantia esta alçada a nível constitucional, como se vê 

no art. 227, caput, da Constituição Federal:“Art. 227. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão”. Ainda, se mostra compatível com o princípio do 

melhor interesse da criança o fato de que a infante irá viajar na companhia 

de sua genitora. Para corroborar com o exposto, segue o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUPRIMENTO DE 

AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR 

– AUSENCIA DE MOTIVOS PARA O INDEFERIMENTO DO PLEITO - MELHOR 

INTERESSE DA CRIANÇA – RECURSO PROVIDO. Cabível o suprimento do 

consentimento paterno para que os filhos possam deixar o país na 

companhia da mãe, quando demonstrado que a medida atenderá o melhor 

interesse das crianças. (TJMG – 4ª Câmara Cível - Agravo de 

Instrumento-1.0461.16.000512-4/001 - Rel. Renato Dresch – Julg. 

22.11.2016). (AI 178778/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) Por todo o exposto e em consonância com o parecer 

ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para autorizar a criança 

ANA JULIA GUERREIRO DE ALMEIDA FERREIRA a viajar ao exterior, na 

companhia de sua genitora TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS, 

bem como autorizar a confecção do passaporte sem o consentimento 

paterno, conforme requerido na exordial. No mais, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC. CUMPRA-SE, com urgência, servindo a presente como MANDADO, 

ALVARÁ, CARTA PRECATÓRIA E/OU OFÍCIO. EXPEÇA-SE edital para 

conhecimento do genitor acerca da presente. Sem custas (Art. 141, § 2º, 

ECA). Certificado o trânsito em julgado desta sentença, arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Às 

providências. Sorriso/MT, 22 de março de 2018.” Eu, Michelle Toscano de 

Brito Marques, digitei. Sorriso - MT, 26 de março de 2018. Joziane dos 

Santos Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: 3545-8400

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003532-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS ANJOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE SOUZA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS E 

INTERESSADOS EXPEDIDO NOS AUTOS, DEVENDO COMPROVAR AS 

PUBLICAÇÕES PARA QUE SEJA CERTIFICADO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO KNAPIK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELISE JUSSANA BALESTRIN 80130712000 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000268-07.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARCELO KNAPIK RÉU: EVELISE JUSSANA BALESTRIN 

80130712000 VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte autora 

não instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os 

respectivos comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa 

judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 10 (dez) dias, devendo comprovar o recolhimento das 

custas e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do 
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disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003630-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERVAL FERREIRA SENA (RÉU)

MIGUEL BENI (RÉU)

JOAO ALVES MOURA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DAS CERTIDÕES DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA CONTIDA NOS IDs 

RETRO, DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIO LEANDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002659-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - 020.660.309-61 (PROCURADOR)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS,SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004302-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOBLEZZA ARTEFATOS DE METAIS LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO MOREIRA DOS SANTOS OAB - PR73872 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SEMIGUEM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1004302-59.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: NOBLEZZA ARTEFATOS DE METAIS LTDA. - ME 

EXECUTADO: MARIA SEMIGUEM VISTOS. 1.) É consagrado que a 

assistência judiciária gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes 

que não possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, 

caso tenham que recolher as custas processuais. 2.) Outrossim, não 

obstante as disposições legais da gratuidade judiciária, a presunção 

instituída em lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os 

elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do 

benefício. 3.) No caso dos autos, verifico que a parte autora é pessoa 

jurídica de direito privado e não comprovou a sua insuficiência financeira, 

sendo certo que o documento juntado no Id 9843622, não oficial, e 

assinado pelo sócio administrador e seu advogado, não traz qualquer 

indicação de que a empresa não possui condição de assumir as despesas 

processuais (Súmula 481, STJ), de modo que não é possível o acolhimento 

do pedido de assistência judiciária gratuita. A propósito: “AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

EM RECURSO ESPECIAL – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA 

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de pessoa jurídica, a concessão 

da gratuidade da justiça é excepcionalidade e depende da demonstração 

da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pois a 

presunção da hipossuficiência declarada é relativa. In casu, a agravante 

não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas do processo. 

(TJMT, AgR 16140/2017, VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/09/2017, 

Publicado no DJE 17/10/2017) - destaquei. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade. Diante disso, INTIME-SE a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas processuais 

respectivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001668-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER CAMELO XAVIER FILHO OAB - MT18971/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo para o requerido apresentar 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000795-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO)

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ZAMPIRAO (RÉU)

P. A. C. Z. (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 181377 Nr: 9889-79.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME FERNADO FAZZANI - 

OAB:128802/SP

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil.DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 
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réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC.Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4801 Nr: 322-54.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOLCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10.133-MT, 

CASSIANO LOURENÇO SANCHES - OAB:11333/MT, FERNANDO 

AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, RAIANE 

ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CLEUSA PEREIRA BRAGA, para devolução dos 

autos nº 322-54.1999.811.0040, Protocolo 4801, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 182753 Nr: 10722-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLOCK TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 17, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 144391 Nr: 1073-45.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON JOSE BIANCHI, VALDIRA SALETE 

NOAL BIANCHI, ADILSON LUIS BIANCHI, JANETE ISABEL BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 43/44, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, BEM 

COMO, para efetuar o depósito do complemento da diligência no valor de 

R$ 1.158,60 (um mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Complementação de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122364 Nr: 833-90.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATUALE PERFUMARIA E COMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIELI DAPONT - 

OAB:18090/O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi redesignada a audiência para inquirição da testemunha 

na 3ª Vara da Comarca de Sinop/MT, para o dia 23/05/2018, às 13:30min, 

advertindo os advogados quanto ao que dispõe o art. 455 do CPC/2015.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003532-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS ANJOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE SOUZA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 30 

DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) em Substituição Legal Adalto 

Qu in t i no  d a  S i l v a  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1003532-03.2016.8.11.0040 Valor causa: R$ 1.000,00 Tipo: Cível Espécie: 

INVENTÁRIO (39) REQUERENTE: THIAGO DOS ANJOS SOUZA 

INVENTARIADO: PAULO DE SOUZA SILVA FINALIDADE: CITAR 

TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial 

acima indicada, consoante consta da petição inicial e das primeiras 

declarações a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DAS PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES : PAULO DE SOUZA SILVA, falecido aos 29 dias do mês 

de novembro de 2016, na cidade de Sorriso/MT., com 51 (cinquenta e um) 

anos de idade, era residente e domiciliado à Rua Carazinho, nº 164, 

centro, nesta cidade, não deixando testamento. DOS HERDEIROS -THIAGO 

DOS ANJOS SOUZA, brasileiro, solteiro, maior, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 24902438 SEJSP/MT e inscrito no CPF sob nº 

0 5 0 . 0 8 8 . 5 7 1 - 0 0 ,  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  ( e - m a i l ) 

thiagosouza1955@gmail.com, residente e domiciliado na Rua La Paz, nº 

249, nesta cidade de Sorriso/MT; e, DAVI DOS ANJOS SOUZA, brasileiro, 

menor, portador da Cédula de Identidade RG nº 3006043-5 SSP/MT e 

inscrito no CPF sob o nº 069.169.931-38, não possui endereço eletrônico 

(e-mail), neste ato sendo representado por sua genitora Srª ALEDIL 

CONCEIÇÃO DOS ANJOS, brasileira, convivente, inscrita no CPF sob o nº 

630.668.211-68, ambos residentes e domiciliados na Rua La Paz, nº 249, 

Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Sorriso/MT. DOS BENS O 

inventariado deixou os seguintes bens a serem partilhados: I - Um Lote 

Urbano sob nº 09, da quadra nº 5-A, com área total de 800,00m2 

(oitocentos metros quadrados), devidamente matriculado sob nº 14111, no 

Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT; Avaliado em R$ 

130.000,00 (cento e trinta mil reais) II – Uma chácara denominada 106A, 

com área total de 6.000,00m2 (seis mil metros quadrados), localizada no 

loteamento Verdes Campos –Setor Leste – Zona Industrial, matriculada 

sob nº 11682 do cartório de registro de imóveis de Rosário Oeste/MT. 

Avaliada em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) III – 100,00% (cem por 

cento) da Empresa Souza Silva e Inhaia Ltda – ME, inscrita no CNPJ sob nº 

10.906.760/0001-16, com capital de R$ 20.000,00 (dezenove mil e 

oitocentos reais), sem qualquer imóvel, conforme contrato social e 

procuração, documentos em anexo. Avaliada em R$ 20.000,00 (vinte mil 
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reais).– DAS DÍVIDAS - R$ 71.533,47 (setenta e um mil, quinhentos e trinta 

três reais e quarenta e sete centavos), representado por 60 parcelas 

conforme Recibo de Adesão ao Parcelamento do Simples Nacional; R$ 

2.047,46 (dois mil e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos) 

referente a débito com ICMS; R$ 1.396,82 (um mil trezentos e noventa e 

seis reais e oitenta e dois centavos) referente ao ICMS estimativa 

simplificada e taxa TACIN; R$ 36.210,29 (trinta e seis mil, duzentos e dez 

reais e vinte e nove centavos) referente a INSS da empresa Souza Silva e 

Inhaia Ltda – ME. Por derradeiro, requer seja acolhida a presente como 

primeiras declarações e também como termo de primeiras declarações. 

DECISÃO/DESPACHO: " VISTO/PM Estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, nomeio como inventariante Sr. THIAGO 

DOS ANJOS SOUZA, sob compromisso. Intime-se para assinatura do 

termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. Após, cite-se, para os 

termos do inventário e partilha os herdeiros, os interessados, a Fazenda 

Pública, o MP, para que digam sobre as primeiras declarações, no prazo 

legal do art. 627 e ss do NCPC. Não havendo impugnação, e tendo havido 

concordância da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (NCPC, arts. 630 e 633), lavre-se o 

termo de últimas declarações (NCPC, art 636), intimando-se a inventariante 

para prestá-las. Após as últimas declarações, digam as partes, ex vi do 

art. 637 do NCPC. Cumprido o item acima, ao Contador-Partidor para 

cálculos dos impostos, dizendo as partes em 05 (cinco) dias. Não 

havendo impugnação aos cálculos, estes serão homologados por 

sentença. Após a homologação dos cálculos e recolhimento dos impostos, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias sobre pedido de quinhão, in 

continenti, ao Partidor para organizar o esboço da partilha e também o 

respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. Feito o esboço 

e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar em 05 (cinco) 

dias. Em seguida, conclusos para a homologação da partilha, desde que 

juntada à certidão negativa de dívida referente ao Imposto de Renda. Em 

havendo renúncia da herança, ou doação, ou cessão, tome-se por termo, 

devendo a parte transmitente ou renunciante ser intimada pessoalmente 

para assiná-lo, podendo, excepcionalmente, e mediante instrumento 

público de mandato, a subscrição ser feita por procurador. Se a 

inventariante, no curso do processo, for autorizada a levantar ou sacar 

alguma importância que tiver no nome da(o) falecida(o), observar-se-á o 

disposto no art. 553 do NCPC, inclusive as sanções. Da Assistência Da 

Justiça Gratuita Dessarte, ainda que a parte ajuizou ação objetivando a 

abertura de inventário, pugnando pela assistência da justiça gratuita 

alegando estar desempregado, não comprova necessidade à assistência 

judiciária gratuita (conforme Lei 1.060/50), vez que somente anexou a 

cópia de páginas em branco da carteira de trabalho, mister se faz 

INDEFERIR tal pleito, mantendo a obrigação legal de recolhimento das 

custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01, contudo, DEFIRO o 

pedido de recolhimento das custas e taxa judiciária ao final do processo. 

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, dtjag, digitei. SORRISO, 26 de 

março de 2018. ELIANA PANDOLFO MARTINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, 

Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002074-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ABUJAMRA NASCIMENTO OAB - SP274066 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso (EMBARGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Outros Interessados:

ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, devendo se manifestarem no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1001587-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA BAIK CHO OAB - SP228480 (ADVOGADO)

MAX ALVES CARVALHO OAB - SP238869 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

petição do Estado de Mato Grosso retro, devendo se manifestar no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006695-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER TOREZAN GOUVEA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003263-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA DECIDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ISMAEL CORREIA EVARISTO (TESTEMUNHA)

 

CERTIFICO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE 

REQUERIDA É TEMPESTIVO, SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003938-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFINHO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002583-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIA BIAVA BUZZACARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000306-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DANIELLI SPONCHIADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001874-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELMA AUGUSTA DE ARRUDA KLIPSTEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000626-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANCLE BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002770-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISENE TERESINHA NEMERSKI SENHOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003341-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001652-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001156-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MENEZES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001407-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DUARTE BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002154-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE DE FATIMA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001688-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA INES SCHWADE HENDGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001751-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO BOTTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000605-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL LEITE DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000050-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER AMERICO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000050-13.2017.8.11.0040 

AUTOR: VALTER AMERICO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos. Diante da informação constante nos autos 

de que o benefício concedido em sentença não foi implantado, expeça-se 

ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

para fins de cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA 

DA RECIDIVA CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR 

CRIME(S) DE DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Sem prejuízo, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias. Não havendo manifestação 

no prazo acima, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001077-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDISNEIA MIGUEL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001077-31.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: VANDISNEIA MIGUEL PEREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Diante da informação 

constante nos autos de que o benefício concedido em tutela antecipada e 

em sentença foi cessado administrativamente pelo requerido, expeça-se 

ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 12 meses, nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 

8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. No mais, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, 

intimando-se a parte autora, na sequência, para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001894-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO GRANDIS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001894-32.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: LAURINDO GRANDIS NETO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Diante da informação 

constante nos autos de que o benefício concedido em tutela antecipada e 

em sentença foi cessado administrativamente pelo requerido, expeça-se 

ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 18 meses, nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 

8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. No mais, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, 

intimando-se a parte autora, na sequência, para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000065-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE 

SORRISO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58018 Nr: 6729-27.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDILEI DA SILVA SALES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDILEI DA SILVA SALES - ME, CNPJ: 

03620422000158. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos (as) executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido para, querendo opor embargos a 

penhora dos veículos CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE placa QCB6646, 

veículo HONDA/BIZ 125 ES placa QBP3275 MT, veículo PEUGEOT/206 14 

PRESEN FX placa NIY9532 MT, veículo YAMAHA/RD 135 placa HRW7513 

MT.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, aliado ao fato 

de que o NCPC admitiu a providência ora determinada “sem dar ciência 

prévia ao executado”, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC.Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, 

através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos 

autos cópia da operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80)Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem 

apresentação de embargos, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO 

EXEQUENTE.Acaso, EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS 

POR EDITAL, fica desde já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURÍDICAS da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador 

particular, receber vista dos Autos para as manifestações 

supracitadas.Por outro lado, DEFIRO o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

procedendo neste ato à RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD, em nome do 

executado, consoante comprovante anexo.Lavre-se o TERMO DA 

PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC.Após, expeça-se mandado 

de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da LEF, de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.Consigne-se, desde já, que, como a 

PENHORA atingiu BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, devem 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC.Assim, oficie-se ao DETRAN e, sucessivamente, ao 

AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao 

detran) e da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, 

bem como noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito 

neste feito, sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso 

os ofícios sejam insuficientes.Ademais, como foram constatadas 

PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, 

após alienação judicial, OBEDECERÁ A ORDEM ESTABELECIDA NOS 

ARTS. 29, § ÚNICO, DA LEF; C/C 187, § ÚNICO, DO CTN, devendo, ainda, 

ser(em) INTIMADO(S) O(S) CREDOR(ES) CONCORRENTE(S) (art. 889, inc. 

V, do NCPC).Havendo manifestação do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar.Por fim, CASO FRUSTRADA A 

TENTATIVA DE PENHORA, quer on-line, quer sobre bens de propriedade 

do executado, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS 

PENHORÁVEIS, no prazo de 30 dias.Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC).Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O FEITO pelo prazo de 01 ano, 

devendo ser a autora intimada.Não havendo manifestação/indicação de 

bens penhoráveis no prazo de suspensão, determino o ARQUIVAMENTO 

dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os quais poderão ser 

desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da 

LEF.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 19 de março de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51717 Nr: 1960-73.2009.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LIMA COLINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82625 Nr: 1540-97.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125977 Nr: 2996-43.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DE SOUZA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101946 Nr: 4864-27.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112903 Nr: 4688-14.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:MT 17.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126875 Nr: 3521-25.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEREMIAS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 183813 Nr: 11451-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR SIGNORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei n. 12.153/2009 autorizou a criação dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública Estadual, dispondo, inclusive, acerca de sua 

competência absoluta (art. 2º, § 4º);

Considerando que a Resolução n. 004/2014/TP, visando expurgar a 

“celeuma jurídica” correlacionada à discussão da competência, acresceu 

aos Juizados Especiais do interior do Estado a competência disposta na 

Lei 12.153/2009 (art. 1º, II);

Considerando que na referida Resolução, dentre outras, há referência 

expressa à competência dos Juizados Especiais, observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/09, bem como o 

limite do valor máximo de 60 salários mínimos, às causas relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

DECLINO DA COMPETÊNCIA e, consequentemente, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO do feito ao JUIZADO ESPECIAL desta Comarca, 

procedendo-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 81637 Nr: 528-48.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREFORT CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA RODRIGUES MELO 

FERREIRA - OAB:2.1809-0

 Intime-se a parte exequente e o terceiro GARCIA DE LIMA & CIA LTDA, 

observando o endereço descrito na fl. 116 (R-4/64/6422 – Prot. 143.323), 

para se manifestar sobre o petitório de fls. 105-107, bem como os 

documentos que o acompanham, no prazo de quinze dias.

Transcorrido o prazo acima, renove-se vistas à Procuradoria da União.

Após, conclusos.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003892-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES BRIANEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1003892-98.2017.8.11.0040 (J) Trata-se de reclamação proposta por ANA 

PAULA GOMES BRIANEZI em face de VIVO S.A. Relata que contratou os 

serviços da reclamada, sendo este um plano da modalidade controle no 

valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) mensais. 

Ocorre que a reclamada realizou cobranças de valores distintos do 

contratado, e ainda, realizou duas inscrições do nome da reclamante no 

cadastro de inadimplentes. Por tais fatos postula pela declaração de 

inexistência dos débitos, exclusão do nome da reclamante do Sistema de 

Proteção ao crédito e pelos danos morais suportados. Inexitosa a 

conciliação (Id. 10625090), sobreveio a contestação, em que a reclamada 

alega regular prestação dos serviços, informando que o plano contratado 

pela reclamante é no valor de R$ 84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e 

nove centavos), e que o mesmo possuiu reajustes com o passar dos 

anos, informa ainda que a reclamante ultrapassou o limite da franquia 

contratada, sendo os valores cobrados a mais são relativos aos 

consumos excedentes. Diante dos fatos, ante a regularidade na prestação 

de serviço não há falar em danos morais indenizáveis, e postula pela 

improcedência da demanda, bem como a condenação da reclamante pela 

litigância de má-fé. No mais relatório dispensado, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Assim, analisando os argumentos das partes e as 
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provas produzidas, tenho que o pedido merece prosperar. A questão 

central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por 

parte da reclamada. Nesse particular não se pode perder de vista o 

disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva 

do fornecedor de serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) É incontroverso a existência do negócio 

jurídico entre as partes, cingindo-se a controvérsia quanto aos valores da 

contraprestação firmada pelos serviços contratados, bem como na 

legitimidade ou não dos débitos impugnados. Ainda que haja incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, certo é que a 

reclamada não demonstrou nos autos a regular prestação de seus 

serviços, ainda que tenha juntado as faturas geradas em nome da 

reclamante (Id. 10688991; 10688982 e 10688905), as mesmas não servem 

como comprovação do seu alegado no que se refere aos valores 

cobrados pela prestação de seus serviços. Na condição de grande 

empresa prestadora de serviços de telefonia, singela seria tal 

comprovação, bastando apenas que se juntasse o contrato assinado ou 

gravação de “Tele Venda”, da contratação de seus serviços, que 

discriminasse os valores a serem cobrados, e complementado com as 

faturas apresentadas, tornariam validas tais alegações. Assim, não 

comprovada pela reclamada que é devida a cobrança, reputo indevida 

àquela e passo a analisar a questão doravante apenas em relação aos 

danos morais. Nessa toada, a resolução passa pela consideração da 

responsabilidade objetiva da reclamada no caso em tela. É dizer, a 

responsabilidade da demandada dispensa a prova de culpa, bastando ao 

consumidor a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. 

A conduta ilícita da reclamada está demonstrada na documentação que 

acompanha a inicial (Id. 9212750), porquanto levou o registro em cadastro 

de restrição ao crédito o nome da reclamante, sem que esta tenha dado 

causa a tal ação. O dano moral daí decorrente é o que se denomina dano 

moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante tranquila orientação jurisprudencial: Recurso 

Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS 

SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO 

CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS 

MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE 

SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – 

DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO 

OBSERVADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado entre as partes, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. Cópias de telas 

de sistemas de informática são insuficientes para comprovar a existência 

da relação jurídica entre as partes, visto que apócrifos e sem certificação 

técnica. O prestador de serviços deve ser cauteloso e observar a Função 

Social do Contrato para que os terceiros de boa-fé não sejam 

prejudicados com os efeitos de suas negociações. Havendo fraude na 

celebração de contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 2. O 

fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos 

negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, 

inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A 

falta de cautela que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. 

Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, 

configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da 

sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). 4. No caso concreto, a 

condenação em indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, 

satisfaz ao caráter reparatório e repressor (STF RE 447.584-7/RJ), 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. 5. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 217340720128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2014, Publicado no 

DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite à reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. Não logrou êxito aquela, todavia, na demonstração de tais 

excludentes. Nesses termos, tenho por caracterizado o dano moral 

indenizável, e considerando a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

O decote da pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do 

pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de 

declarar a inexistência dos débitos impugnados, devendo a parte 

reclamada cancelar os registros junto aos cadastros de proteção ao 

crédito, bem como condenar a parte reclamada ao pagamento em favor do 

reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando-se como tal a 

data do registro indevido. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. Jacob Sauer, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003241-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003241-66.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SONIA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

SONIA DOS SANTOS SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o 

relatório. Quanto à preliminar de falta de interesse processual e Conexão. 

Inicialmente, sabe-se que o interesse processual está atrelado ao binômio 
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necessidade/utilidade. Enquanto a necessidade reside na 

indispensabilidade de se valer da via judicial para alcançar o objeto jurídico 

(bem da vida) pretendido, a utilidade se encontra na possibilidade de que a 

obtenção da tutela pretendida melhore na sua condição jurídica. No caso, 

a inexistência de requerimento administrativo ou de reclamação frente à 

instituição financeira reclamada, não afasta o interesse processual da 

parte reclamante em obter o provimento jurisdicional pretendido. Aliás, a 

Constituição Federal assegura a todos o direito fundamental de pleitear em 

juízo, consubstanciado na seguinte fórmula: “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” (CF, art. 5º, 

inciso XXXV). Desse modo, a preliminar não deve ser acolhida. Em relação 

a conexão, entendo que não deve prosperar, pois são empresas com 

CNPJ’s diferentes, com atuações distintas. Quanto à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano 

moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos 

impugnados, bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos 

órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 09 de janeiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANE RASCHKE ZAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M O BENTO - EPP (REQUERIDO)

TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSIKA RODRIGUES BORGES OAB - MT0020940A (ADVOGADO)

MOZART IURI MEIRA COTICA OAB - PR66269 (ADVOGADO)

 

Processo: 1001221-05.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de ID. 12096210. Sorriso/MT, 26 de março de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006289-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1006289-33.2017.8.11.0040, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ROBIS DOS SANTOS 

BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada, a parte reclamante 

quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável constatado 

(certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Sem 

custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004405-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1004405-66.2017.8.11.0040 REQUERENTE: TATIANA WEBER REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. I – Tendo em vista o depósito acostado aos 

autos, bem como a concordância da parte reclamante, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento 

da totalidade do valor depositado, observando-se os dados indicados no 

Id. 12300532. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004695-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MALESK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1004695-81.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: VILSON MACIEL REQUERIDO: MARCIO MALESK I - Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de maio de 2018, às 

13h. II - Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de 

que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, a 

parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005981-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVENI LAUERMANN KAEFER (REQUERENTE)

GUIDO JACO BREMM KAEFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAO CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

LUIZ ALBERTO GIASSON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROBERTO LUCION (TESTEMUNHA)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 22 de MAIO de 2018, às 16:00 horas, 

nesta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010833-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELI SANDRO CAETANO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8010833-76.2016.8.11.0040 (J) Trate-se de reclamação proposta por 

GUIDO JOSE WALKER EIRELI em face de ELI SANDRO CAETANO ALVES, 

relata a reclamante que é credor do reclamado na quantia de R$ 2.113,66 

(dois mil, cento e treze reais, sessenta e seis centavos), representado 

através de ordens de serviços constantes no Id. 1010099. Citado o 

reclamado (ID. 1996805), o mesmo não apresentou contestação, bem 

como não compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. Insta salientar 

que a presente demanda trata-se de processo de conhecimento, e 

compulsando os autos verificou-se despacho típico de processo de 

execução, inaceitável na presente ação. Diante disso estou em acolher a 

manifestação do D. Advogado do reclamante (Id. 9350355) afim de 

cancelar o despacho de Id. 4997955, bem como seus efeitos. De pronto 

passo a analise de mérito. O reclamado foi citado no dia 13.09.2016, 

contudo, sequer demonstrou interesse em participar ativamente dos atos 

processuais, deixando de comparecer à audiência de conciliação e 

apresentar contestação (ID 4986303), diante do que declaro a revelia, a 

teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando 

normativo que a revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela reclamante, salvo se o contrário resultar da prova dos 

autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada se 

da análise das provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver 

conclusão diferente do que alega o requerente” (Apelação Cível do 

Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de 

Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, 

deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está comprovada 

pelas ordens de serviços, assinadas pelo reclamado, acostadas no Id. 

1010099, servindo como prova. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, para o efeito de condenar o reclamado a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 2.113,66 (dois mil, cento e treze reais, sessenta 

e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de 

ajuizamento da reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data 

da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. Jacob Sauer, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 29493 Nr: 3892-38.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR ANTONIO BELUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO OBREGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 216 de 924



 I - Tendo em vista a manifestação da parte exequente constante nas fls. 

166-167, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte executada.

II - Proceda-se ao levantamento da restrição levada a efeito nas fls. 

134-135 via sistema RENAJUD.

III - Isento de custas e honorários.

IV - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 87691 Nr: 7209-34.2011.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALLISON KOELLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO este autos a fim de INTIMAR os advogados do Requerente 

da r. decisão em sua parte final transcrita: ...É o relato necessário. Decido. 

Pois bem, em que pese deferida a restituição dos bens supostamente 

apreendidos, não se logrou êxito na execução da decisão, pois inviável a 

localização dos bens na Delegacia de Polícia.O expediente tramita há 

muitos anos sem sucesso na restituição, o que se deve, por um lado, a 

possível falha na atividade policial, pois não fora registrada por termo a 

apreensão do equipamento de som, mas apenas do veículo (fl. 12 do feito 

principal). O suposto proprietário, por seu turno, não percebeu tal falha, o 

que ensejou a posterior impossibilidade de correção.Fato é que, 

inviabilizada materialmente a restituição, não se justifica a continuidade da 

tramitação do expediente, pois cumpre à parte interessada adotar as 

providências que entender pertinentes.

Destarte, intimem-se o Ministério Público e o requerente quanto à 

impossibilidade de restituição constatada no feito. Em sequência, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sorriso/MT, 23 de março de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004327-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. DALPIVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004327-72.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

L. A. DALPIVA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a 

reclamante L. A. DALPIVA (CIRIN MOTOS), em suma, que é usuária da 

unidade consumidora de energia elétrica nº 6/529149-7, contratada junto à 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de R$12.884,29 (doze mil 

e oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), originada a 

partir de recuperação de consumo advinda da constatação de 

irregularidade no medidor da unidade consumidora. Aduz que não fora 

responsável pela irregularidade verificada e por tal razão postulou a 

declaração de inexistência do débito, bem como a reparação dos danos 

morais suportados. Requereu medida liminar para a reclamada não 

suspender o fornecimento de energia em razão do débito impugnado, 

assim como abster-se de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes 

em razão do débito impugnado, medida deferida no Id. 9719617. Em 

contestação, a reclamada arguiu preliminar de incompetência do juízo, ante 

a necessidade de prova pericial. Com relação ao mérito, sustentou que o 

montante cobrado se refere a uma recuperação de consumo, em função 

de irregularidades constatadas no imóvel da reclamante, não havendo se 

falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em danos morais 

indenizáveis. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Instar consignar, em que pese pedido 

na contestação para produção de provas em audiência, que são 

raríssimas – senão inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou 

qualquer testemunha para inquirição em audiência, conforme se verifica, a 

título exemplificativo, nos processos que listo: 1000077-93.2016. 

8.11.0040; 1003301-73.2016.8.11.0040; 1002453-86.2016.8.11.0040; 

1 0 0 1 1 1 3 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  8 0 1 1 4 0 9 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

8010706-41.2016.8.11.0040 e 1000056-54.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO. Inicialmente, estou em rejeitar a preliminar de incompetência do 

juízo em razão da necessidade de prova pericial, pela simples razão de 

que tal prova resta já inviabilizada, na medida em que a própria reclamada 

menciona já haver corrigido a alegada irregularidade na medição do 

consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão central 

reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte 

da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No caso em questão, a reclamada sustenta que a cobrança 

impugnada pela reclamante se refere a uma recuperação de consumo 

decorrente de constatação de irregularidade na medição. As 

irregularidades, efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 624609 (Id. 11365055), o qual revela que estava 

o “medidor com a tampa quebrada, com adulteração”, situação que impedia 

a precisa aferição do consumo de energia, irregularidades que foram 

corroboradas por perícia realizada pelo IPEM-MT/INMETRO, o qual 

reprovou o medidor, conforme laudo de verificação metrológica acostado 

ao Id. 11365051. Demais disso, o histórico de consumo da reclamante 

atesta que após a substituição do medidor o consumo aumentou, em 

alguns meses até dobrou, indicativo que realmente o consumo não estava 

sendo adequadamente aferido. A partir disso, a reclamada demonstrou 

haver cumprido com os procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 

414/2010, mais precisamente, os artigos 129 e 130. A alegação de que 

não fora a reclamante responsável pela irregularidade detectada, 

igualmente não serve para eximir o pagamento do valor cobrado pela 

energia efetivamente consumida, porquanto é sabido que o consumidor é 

responsável pela guarda e conservação do sistema de energia elétrica 

após o ponto de entrega pela concessionária distribuidora, conforme já 

decidiram os Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande 

do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENERGIA 

ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - PERÍCIA 

REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E 

O CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 
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CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 

serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 

0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 

à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Nesse 

contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, a qual se 

limitou a constatar a irregularidade e a adotar o procedimento regulamentar 

para a recuperação da cobrança do consumo. Em momento algum, acusou 

a reclamante de haver dado causa à irregularidade, tampouco suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por força de 

débitos pretéritos, procedimento tido por ilícito pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 

17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato ilícito, não há falar em dever de 

indenizar, consoante orientação jurisprudencial em situações análogas: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010, DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. 

Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se 

exigível o débito oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme 

o disposto no art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 

131 da mesma resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da 

receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo 

incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e 

o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores 

estabelecidos em resolução específica." Logo, considerando os novos 

critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), 

bem como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 

meses (art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo 

em atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a liminar deferida. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004730-41.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: FRANCINEI LERMENN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante FRANCINEI LERMENN, em 

suma, que é usuário da unidade consumidora de energia elétrica nº 

6/2018357-0, contratada junto à reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Afirma que recebeu cobrança indevida 

no valor de R$6.831,78 (seis mil e oitocentos e trinta e um reais e setenta 

e oito centavos), originada a partir de recuperação de consumo advinda 

da constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora. 

Aduz que não fora responsável pela irregularidade verificada e por tal 

razão postulou a declaração de inexistência do débito, bem como a 

reparação dos danos morais suportados. Requereu medida liminar para a 

reclamada não suspender o fornecimento de energia em razão do débito 

impugnado, assim como abster-se de incluir seu nome no cadastro de 

inadimplentes em razão do débito impugnado, medida deferida no Id. 

9852286. Em contestação, a reclamada arguiu preliminar de incompetência 

do juízo, ante a necessidade de prova pericial. Com relação ao mérito, 

sustentou que o montante cobrado se refere a uma recuperação de 

consumo, em função de irregularidades constatadas no imóvel do 

reclamante, não havendo se falar em declaração de inexistência de débito, 

tampouco em danos morais indenizáveis. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. 

A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, 

já que não há necessidade de produção de prova em audiência. Instar 

consignar, em que pese pedido na contestação para produção de provas 

em audiência, que são raríssimas – senão inexistentes – as 

oportunidades, no âmbito desta Vara Especializada dos Juizados 

Especiais, em que a reclamada apresentou qualquer testemunha para 

inquirição em audiência, conforme se verifica, a título exemplificativo, nos 

p r o c e s s o s  q u e  l i s t o :  1 0 0 0 0 7 7 - 9 3 . 2 0 1 6 .  8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 3 3 0 1 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 2 4 5 3 - 8 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 1 1 1 3 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  8 0 1 1 4 0 9 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

8010706-41.2016.8.11.0040 e 1000056-54.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 
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apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO. Inicialmente, estou em rejeitar a preliminar de incompetência do 

juízo em razão da necessidade de prova pericial, pela simples razão de 

que tal prova resta já inviabilizada, na medida em que a própria reclamada 

menciona já haver corrigido a alegada irregularidade na medição do 

consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão central 

reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte 

da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No caso em questão, a reclamada sustenta que a cobrança 

impugnada pelo reclamante se refere a uma recuperação de consumo 

decorrente de constatação de irregularidade na medição. As 

irregularidades, efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 612720 (Id. 11524098), o qual revela que havia 

“desvio nos bornes do medidor”, situação que impedia a precisa aferição 

do consumo de energia. Anoto, ainda, que o acervo fotográfico juntado 

com a contestação, corrobora as informações constantes no termo. 

Demais disso, o histórico de consumo do reclamante atesta que após a 

substituição do medidor o consumo aumentou, em alguns meses até 

dobrou, indicativo que realmente o consumo não estava sendo 

adequadamente aferido. A partir disso, a reclamada demonstrou haver 

cumprido com os procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 

414/2010, mais precisamente, os artigos 129 e 130. A alegação de que 

não fora o reclamante responsável pela irregularidade detectada, 

igualmente não serve para eximir o pagamento do valor cobrado pela 

energia efetivamente consumida, porquanto é sabido que o consumidor é 

responsável pela guarda e conservação do sistema de energia elétrica 

após o ponto de entrega pela concessionária distribuidora, conforme já 

decidiram os Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande 

do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENERGIA 

ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - PERÍCIA 

REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E 

O CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 

serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 

0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 

à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Nesse 

contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, a qual se 

limitou a constatar a irregularidade e a adotar o procedimento regulamentar 

para a recuperação da cobrança do consumo. Em momento algum, acusou 

o reclamante de haver dado causa à irregularidade, tampouco suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por força de 

débitos pretéritos, procedimento tido por ilícito pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 

17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato ilícito, não há falar em dever de 

indenizar, consoante orientação jurisprudencial em situações análogas: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010, DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. 

Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se 

exigível o débito oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme 

o disposto no art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 

131 da mesma resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da 

receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo 

incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e 

o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores 

estabelecidos em resolução específica." Logo, considerando os novos 

critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), 

bem como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 

meses (art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo 

em atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a liminar deferida. Sem 
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honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DE SOUSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - A parte reclamante, embora intimada 

(Id. 11641491), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005810-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: FABIANE 

MARA RIBEIRO REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Trata-se de 

reclamação proposta por FABIANE MARA RIBEIRO em face de ÁGUAS DE 

SORRISO LTDA, alegando que seu consumo mensal gira em torno de R$ 

150,00 (cento e cinquenta) reais, e nos meses de setembro/2017 e 

outubro/2017, foi surpreendida com valores acima da média real de 

consumo, sendo R$ 464,68 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e 

sessenta e oito centavos) e R$ 1.552,29 (hum mil quinhentos e cinquenta 

e dois reais e vinte e nove centavos) respectivamente, aduz serem 

indevidas essas cobranças pois não mudou hábitos de consumo. Informa 

que procurou solucionar a lide junto a reclamada e sendo realizada uma 

vistoria pelo seu preposto não foi encontrado irregularidade, mesmo assim 

lhe foi negado o refaturamento. Ainda, na busca para solucionar a lide 

procurou o PROCON, e tal tentativa que restou inexitosa. Por tais fatos 

postula pelo refaturamento dos débitos e pelos danos morais suportados. 

Na decisão (Id. 10892841), foi deferida medida liminar bem como a 

inversão do ônus da prova. Audiência de conciliação realizada, restou 

inexitosa (Id. 12353482) Em contestação a reclamada alega 

preliminarmente ilegitimidade passiva, pois a unidade consumidora do 

imóvel consta em nome de terceiro, devendo este configurar o polo ativo 

da demanda. Quanto ao mérito alega que não houve falha na prestação de 

serviço, e que quando solicitada pela reclamante promoveu vistoria no 

imóvel por duas ocasiões, na primeira foi constatado a possibilidade de 

vazamentos na parte interna do imóvel, e na segunda o morador que 

estava no imóvel não permitiu a entrada do técnico, impossibilitando a 

realização, o que afasta da reclamada a má prestação dos serviços. 

Quanto ao dano moral alegou inexistência de ato ilícito que gerasse o 

dever de indenizar. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Instar consignar, em que pese pedido na contestação 

para produção de provas em audiência, que são raríssimas – senão 

inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara Especializada dos 

Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou qualquer testemunha 

para inquirição em audiência, conforme se verifica, a título exemplificativo, 

nos 10 (dez) processos que listo: 1003685-36.2016.8.11.0040; 

1 0 0 0 0 0 3 - 3 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 3 4 4 4 - 6 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1003447 -17 .2016 .  8 .11 .0040 ;  1003202 -06 .2016 .8 .11 .0 0 4 0 ; 

1 0 0 0 8 2 8 - 1 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 3 1 7 - 7 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 2 8 0 2 - 8 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 5 9 7 - 8 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1000547-61.2016.8.11.0040. Nesse contexto, a experiência tem 

demonstrado que a reclamada se limita apenas a postular o depoimento 

pessoal da parte adversa, prova cuja produção tem se prestado apenas 

para compensar eventual deficiência da prova documental. Por outro lado, 

observa-se que a realização de audiência apenas para coleta de 

depoimentos pessoais tem se revelado medida de desequilíbrio de forças 

entre as partes, pois, enquanto o consumidor está obrigado a esmiuçar 

todos os detalhes da demanda, nenhum preposto de concessionária de 

serviço público tem pleno conhecimento de todos os setores da empresa, 

circunstâncias que acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 

386 do NCPC. Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em 

consideração aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da 

razoável duração do processo, indefiro a produção de provas em 

audiência e passo de pronto ao julgamento da demanda. Inicialmente rejeito 

a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto resta demonstrado nos autos 

que embora a matrícula esteja em nome de terceiro, a real consumidora da 

unidade é a reclamante, sendo assim legitima para postular em juízo. No 

que tange o mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha 

na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não 

se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Acresça que houve 

no caso presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância 

com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Não está o reclamante 

desincumbido, porém, de demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos 

fatos relatados na inicial, consoante orientação jurisprudencial: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE APRESENTAR INDÍCIOS MÍNIMOS DE 

SEU DIREITO. DÍVIDAS PENDENTES, SEM COMPROVAÇÃO DE 

PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO 

CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. "1. A inversão 

do onus probandi, como preceitua o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não é capaz de eximir a autora do dever de comprovar qual a 

data do pedido de cancelamento, pois não se afigura possível determinar à 

parte ré o ônus de produzir prova negativa, ou seja, prova de que a 

consumidora não requereu o cancelamento antes do dia apontado na 

contestação. "2. Incumbe à parte autora a comprovação do fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código de 

Processo Civil, sob pena de rejeição do pleito inicial condenatório". (AC nº 

2012.085325-7, de Itajaí, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda 

Câmara de Direito Público, j. 23.04.2013). (Apelação Cível nº 

2013.013450-7, 1ª Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Paulo Henrique 

Moritz Martins da Silva. j. 14.07.2015). Com efeito, a reclamante sustenta 

cobrança exacerbada do consumo de água em seu endereço nos meses 

de setembro/2017 e outubro/2017, com valores de R$ 464,68 

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e R$ 

1.552,29 (hum mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove 

centavos) respectivamente, assegurando que o consumo mensal gira em 

torno de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). A reclamada, por sua vez, 

afirma que não houve falha na prestação de serviço e que o valor 

cobrado reflete o consumo real e que possivelmente havia vazamentos na 

residência do reclamante. Nessa linha, as alegações do reclamante e os 

documentos apresentados não conduzem à conclusão de cobrança 

indevida, ao passo que diante da ausência de um panorama mais amplo do 

histórico de consumo no imóvel. Portanto, inexistentes indícios 

minimamente críveis quanto ao excesso de cobrança alegado, a solução 

de improcedência se impõe, em consonância com a orientação 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE 

FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. AGRAVO RETIDO. NÃO 

CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 
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PROBLEMA COM O MEDIDOR. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA 

PELA UNIDADE. COBRANÇA DEVIDA. 1. Não se conhece do agravo retido 

quando, ao ofertar as contrarrazões, o apelado deixar de reiterar o pedido 

de sua apreciação pelo Tribunal. 2. Se da análise dos autos verifica-se 

que as questões trazidas na inicial foram enfrentadas no julgado não há 

que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação 

jurisdicional. 3. Ausentes elementos de prova da cobrança excessiva dos 

valores referentes ao consumo de água pela CAESB, acertada a sentença 

que julgou improcedente o pedido de nulidade da fatura do serviço. 4. 

Recurso não provido. (Apelação Cível nº 20120111118533 (900314), 4ª 

Turma Cível do TJDFT, Rel. Arnoldo Camanho de Assis. j. 07.10.2015, DJe 

22.10.2015). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE 

PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSUMO MÉDIO. 

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A parte requerente alega 

haver cobrança excessiva sem, no entanto, fazer prova do consumo 

médio anterior. Nos autos sequer especifica os meses, cuja cobrança 

entende ser abusiva. Por fim, vale ressaltar que o autor apresenta faturas 

com matrículas distintas. Recurso improvido. A súmula do julgamento 

servirá como acórdão na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Vencido o 

recorrente cabe condenação em custas e honorários, estes arbitrados em 

10% do valor da condenação devidamente atualizada, artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995. (Recurso Inominado nº 0301100-40.2007.8.04.0015, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais/AM, Rel. Marcelo Manuel da Costa Vieira. 

j. 28.04.2014). Quanto ao dano moral pleiteado, entendo que não esta 

caracterizado no caso em questão. Pois não houve suspensão no 

abastecimento de água na residência da reclamante, tampouco houve 

conduta apta a atingir os direitos da personalidade da reclamante, 

exposição vexatória ou abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos 

ou aborrecimentos do cotidiano não são ocorrências suficientes para 

caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a 

lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 

Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade de 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de 

romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela reclamante, não configura causa 

suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar 

ensejo a danos morais indenizáveis, não passando a situação concreta 

noticiada de mero aborrecimento do cotidiano. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos. Revogo a liminar deferida no Id. 10892841. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004340-71.2017.8.11.0040
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ILADIONARA MARASQUIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004340-71.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: ILADIONARA MARASQUIM REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega 

a reclamante ILADIONARA MARASQUIM que é proprietária do imóvel onde 

instalada a unidade consumidora nº 6/1447108-0 e que até o mês de 

fevereiro/2017 ali residia uma inquilina, sendo que esta inquilina realizou 

um acordo de R$819,18 (oitocentos e dezenove reais e dezoito centavos) 

a ser pago em 06 (seis) parcelas de R$136,53 (cento e trinta e seis reais 

e cinquenta e três centavos). A partir de fevereiro/2017 a reclamante 

voltou a residir no imóvel e então solicitou a transferência da titularidade 

da unidade consumidora para o seu nome. Entretanto, a reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A se negou 

a providenciar a transferência e excluir o parcelamento realizado pela 

inquilina. Por não pagar as faturas com o parcelamento, a reclamada 

suspendeu o fornecimento de energia elétrica. Diante disso, a reclamante 

postulou o religamento da unidade consumidora e a exclusão do 

parcelamento das faturas. Requereu medida liminar para a reclamada 

fosse obrigada a restabelecer o fornecimento de água enquanto 

tramitasse a demanda, medida deferida no Id. 10219221. Inexitosa 

conciliação, em contestação, a reclamada sustentou que não houve a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica, tampouco foi negada a 

transferência da titularidade para a reclamante e que seguiu as 

orientações da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Por ocasião de 

instrução e julgamento designada, as partes não produziram provas em 

audiência. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão central reside 

na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No entanto, não está a reclamante desincumbida de 

demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos relatados na inicial. A 

reclamante sustenta que houve um parcelamento de débito realizado por 

terceiro em sua unidade consumidora e que tentou providenciar a 

transferência de titularidade para seu nome, mas a reclamada se recusou 

e por consequência teve o fornecimento de energia elétrica suspenso. 

Entretanto, não apresentou qualquer prova que de fato tenha tentado a 

transferência de titularidade, bem como que a reclamada negou o 

procedimento, tampouco comprovou que houve a suspensão no 

fornecimento de energia. Mesmo tido a oportunidade em audiência de 

instrução e julgamento, nenhuma prova produziu. Por outro lado, a 

reclamada apresentou histórico de consumo o qual retrata todas as 

cobranças já refaturadas, informação corroborada pela reclamante no Id. 

10061484. Nessa linha, não há como exigir da reclamada prova em sentido 

negativo, cabendo à reclamante comprovar fato constitutivo de seu direito 

(art. 373, I, do NCPC), qual seja, solicitação de transferência de titularidade 

da unidade consumidora para o seu nome e negativa de exclusão dos 

débitos pertencentes a terceiros. Desta feita, não havendo o reclamante 

se desincumbido em provar os fatos constitutivos de seu direito, e diante 

da fragilidade probatória constante nos autos, a improcedência do pedido 

se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. 

Revogo a liminar deferida. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004383-08.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ÁGUA]. REQUERENTE: 

ANTONIA TATIANA SANTOS SILVA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO 

S.A. SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a reclamante ANTONIA TATIANA 

SANTOS SILVA, em síntese, que é proprietária do imóvel que instalada a 

unidade consumidora nº 347268-0, contratada junto à reclamada ÁGUAS 

DE SORRISO LTDA. Afirma que em 03/2017 recebeu uma cobrança 

indevida no valor de R$729,84 (setecentos e vinte e nove reais e oitenta e 

quatro centavos), decorrente de apuração da violação do hidrômetro, 

realizada unilateralmente pela reclamada. Sem êxito na revisão da fatura 

junto à reclamada, postulou em Juízo a declaração de inexistência do 
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débito. Requereu medida liminar para a reclamada não suspender o 

fornecimento de água em razão do débito impugnado, assim como 

abster-se de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes em razão do 

débito impugnado, medida deferida no Id. 9737107. Inexitosa conciliação, 

em contestação, a reclamada arguiu preliminar de incompetência do juízo, 

ante a necessidade de prova pericial. Com relação ao mérito, alegou que 

agiu em exercício regular de direito, visto que fora constatada 

irregularidade no medidor de água instalado na unidade consumidora da 

reclamante e que a cobrança impugnada se refere a multa por fraude, 

inexistindo danos indenizáveis. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. Instar consignar, 

em que pese pedido na contestação para produção de provas em 

audiência, que são raríssimas – senão inexistentes – as oportunidades, no 

âmbito desta Vara Especializada dos Juizados Especiais, em que a 

reclamada apresentou qualquer testemunha para inquirição em audiência, 

conforme se verifica, a título exemplificativo, nos processos que listo: 

1 0 0 3 6 8 5 - 3 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 0 0 3 - 3 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1003444 -62 .2016 .8 .11 .0040 ;  1003447 -17 .2016 .  8 .11 .0 0 4 0 ; 

1 0 0 3 2 0 2 - 0 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 8 2 8 - 1 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 0 3 1 7 - 7 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 2 8 0 2 - 8 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1000597-87.2016.8.11.0040; 1000547-61.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO. Estou em rejeitar a arguição de incompetência do juízo, em 

razão da necessidade de prova pericial, pela simples razão de que tal 

prova resta já inviabilizada, na medida em que já corrigida a alegada 

irregularidade na medição do consumo. Ademais, a necessidade da prova 

pericial, por si só, não é fator fundamental para determinação da 

competência dos Juizados, já que ela é uma possibilidade, e não uma 

exigência, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. DO MÉRITO. No 

que tange ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de 

falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, 

não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, 

acrescendo que houve no caso presente decreto de inversão do ônus da 

prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. A 

reclamante alega que a reclamada realizou vistoria no hidrômetro e emitiu 

cobrança consistente em multa por violação. Entretanto, a reclamante 

afirma que não houve qualquer violação ou fraude no medidor. A 

reclamada, por sua vez, sustenta que constatou irregularidades no relógio 

de medição do consumo e por isso emitiu fatura com multa, portanto 

legítima a cobrança. Com efeito, verifico a falha na prestação dos serviços 

da reclamada, porquanto não cumpriu integralmente as regras constantes 

no Regulamento de Prestação de Serviços de Água e Esgoto de 

Sorriso/MT, aprovado pela Lei Municipal nº 708/1998, especialmente 

quando verificada transgressão ao regulamento, no caso a fraude no 

hidrômetro: Art. 91 - O servidor do CONCESSIONÁRIO que constatar 

transgressão a este Regulamento, emitirá a notificação, 

independentemente de testemunho. Parágrafo 1º - Uma via da notificação 

será entregue ao infrator mediante recibo. Parágrafo 2º - Se o infrator se 

recusar a receber a notificação, o servidor certificará o fato no verso do 

documento. Art. 92 - O servidor assumirá inteira responsabilidade pela 

notificação expedida, ficando sujeito a penalidade no caso de dolo ou 

culpa. Art. 93 - É assegurado ao infrator, o direito de recorrer ao 

CONCESSIONÁRIO, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento 

da notificação. Parágrafo Único - Instaurado o contencioso administrativo, 

a tramitação do processo se dará no âmbito do Conselho Municipal de 

Saneamento que aditará posicionamento final no Processo. Desta feita, 

não observado o disposto na Lei Municipal citada, mormente a ausência de 

notificação da reclamante para exercer seu direito de recurso e ampla 

defesa, caracterizando procedimento unilateral para gerar a fatura 

questionada, não deve a pretensa multa subsistir, conforme firme 

orientação emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FRAUDE DO 

MEDIDOR - UNILATERALIDADE - AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA - 

DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - 

ILEGALIDADE DO ATO - INCIDÊNCIA DE LEI QUE ISENTA DE PAGAMENTO 

DE CONSUMO DE ÀGUA - PAGAMENTOS PRETÉRITOS INDEVIDOS - 

DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL - CABIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO. É 

ilegal o ato de suspensão do fornecimento de água em decorrência de um 

débito pretérito, que fora apurado unilateralmente pela concessionária, 

sem a possibilidade de ampla defesa ao consumidor, sob pena de ocorrer 

a ilegal descontinuidade da prestação de serviço público essencial, nos 

termos da Lei de Regência, consoante precedentes jurisprudenciais de 

nossas Cortes. Sendo a água bem indispensável e essencial a vida, 

fornecida por meio de serviço público subordinado ao princípio da 

continuidade da prestação, consideram-se incontroversos e passíveis de 

indenização os transtornos e os aborrecimentos causados ao consumidor 

que se vê impossibilitado de usufruir dela, em sua residência, em virtude 

de indevida suspensão pela prestadora de serviço. (Ap 71091/2009, DES. 

JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2010, 

Publicado no DJE 18/01/2011) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS 

VALORES COBRADOS PELA CAB – MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA – DESVIO DE RAMAL NÃO COMPROVADO – RECURSO 

PROVIDO. Age em flagrante abuso de direito a concessionária que, 

unilateralmente, apura valores decorrentes de supostas fraudes nos 

medidores/desvios de ramal, e encaminha a respectiva cobrança ao 

consumidor, sem contraditório. (AI 132745/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no 

DJE 20/02/2017). DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o 

pedido, para o efeito de declarar a inexistência do débito impugnado, 

referente a multa por violação do hidrômetro no valor de R$729,84 

(setecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos). Convolo em 

definitiva a medida liminar deferida. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso 

de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1003727-51.2017.8.11.0040, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO 

DE ÁGUA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: JAIR 

RODRIGUES REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. SÍNTESE DA 

DEMANDA. Alega o reclamante JAIR RODRIGUES, em síntese, que a 

reclamada ÁGUAS DE SORRISO é responsável pelo fornecimento de água 

na sua residência, porém, mesmo efetuado o pagamento da fatura 

referente ao mês de 06/2014 (R$80,00), a reclamada interrompeu o 

abastecimento de água em julho/2017, exigindo novamente o suposto 

crédito para o restabelecimento do serviço, de modo que o reclamante 

pagou a fatura pela segunda vez e então teve o serviço restabelecido. 

Postulou a restituição em dobro da quantia paga a mais, bem como a 

indenização pelos danos morais suportados. Inexitoso o acordo em 
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audiência de conciliação, sobreveio contestação da reclamada, alegando 

inexistir ato ilícito, pois a fatura do mês de junho/2014 (R$80,00) somente 

foi paga após a suspensão no fornecimento de água, assim, não há razão 

para devolução de valor, tampouco para indenização por danos morais. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade de 

produção de prova em audiência. Instar consignar, em que pese pedido na 

contestação para produção de provas em audiência, que são raríssimas – 

senão inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou 

qualquer testemunha para inquirição em audiência, conforme se verifica, a 

t í t u l o  e x e m p l i f i c a t i v o ,  n o s  p r o c e s s o s  q u e  l i s t o : 

1 0 0 3 6 8 5 - 3 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 0 0 3 - 3 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1003444 -62 .2016 .8 .11 .0040 ;  1003447 -17 .2016 .  8 .11 .0 0 4 0 ; 

1 0 0 3 2 0 2 - 0 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 8 2 8 - 1 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 0 3 1 7 - 7 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 2 8 0 2 - 8 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1000597-87.2016.8.11.0040; 1000547-61.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a 

questão central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de 

serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso 

presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância com a 

previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, prospera o pedido inicial, pois 

realmente a reclamada exigiu crédito que já se encontrava liquidado desde 

o ano de 2014, conforme declaração de quitação anual de débitos 

acostados no Id. 9124053. Não obstante a reclamada tenha alegado 

genericamente que o pagamento só fora realizado após a suspensão no 

fornecimento de água, é plenamente possível aferir a regularidade do 

recolhimento do valor relativo à contraprestação dos serviços de água no 

endereço da reclamante, corroborando que a fatura já estava paga na 

data do corte e foi a reclamante compelida a pagar novamente. Demais 

disso, a suspensão no fornecimento de água e energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, caracterizando, portanto, indevido o corte 

realizado pela reclamada, mormente quando já decorrido mais de 02 (dois) 

anos do vencimento do suposto débito, conforme já pacificou o E. Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS 

PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS 

DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. 

REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à 

concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito 

pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de 

dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 

abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no 

AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg 

nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 

5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 

DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES 

LIMA, DJe 2.2.2011. 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando 

estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório 

ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas 

instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No 

caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que 

não extrapola os limites da razoabilidade. 3. Ademais, os óbices 

apontados na decisão agravada tornam inviável, igualmente, a análise 

recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. 

Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 

desprovido. (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016). 

ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. A jurisprudência desta Corte 

firmou entendimento, no sentido de que o corte de energia elétrica 

pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos, uma vez que ainda existe demanda judicial pendente de 

julgamento em relação a esses débitos. Precedentes. Súmula 83/STJ. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 

12/02/2016). Destarte, considerando-se que a exigência do valor de 

R$80,00 (oitenta reais), referente a fatura de junho/2014, foi indevida, a 

devolução pelo dobro é consequência imposta pelo art. 42, parágrafo 

único, do CDC. A despeito de evidenciada a falha na prestação dos 

serviços, restando claro a existência do nexo causal entre a conduta da 

reclamada e as consequências sofridas pelo reclamante com a 

interrupção indevida do fornecimento de serviço de caráter essencial, 

entendo que se torna justa a indenização moral pleiteada, já que a mesma 

decorre de responsabilidade objetiva. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA - ADIMPLÊNCIA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ERRO 

JUSTIFICÁVEL, POR LEITURA INCORRETA DO CÓDIGO DE BARRAS - 

ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ATO ILÍCITO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM MINORADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A interrupção infundada da prestação de serviço público 

configura a prática de ato ilícito. O fato de o consumidor não inadimplente 

ter, sem justo motivo, a interrupção do fornecimento de água de sua 

residência, por si só gera o dano moral (...) (Apelação nº 

0003492-71.2011.8.11.0021, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. José Zuquim 

Nogueira. j. 24.02.2015, DJe 10.03.2015). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ADIMPLÊNCIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM DEVIDO - 

REDUÇÃO PARA ATENDER A REALIDADE FÁTICA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção do fornecimento do serviço de 

água de consumidor adimplente constitui ato ilícito capaz de ensejar a 

obrigação de indenizar os danos morais. (...) (Apelação nº 

0010307-46.2008.8.11.0003, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. j. 27.01.2015, DJe 05.02.2015). Nessa linha, 

considerando as circunstância do fato, a condição econômica das partes, 

o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização 

por dano moral, reputo adequado o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), 

suficiente para compensar a reclamante pela angústia experimentada, bem 

como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

gestão de seus departamentos administrativo e financeiro. O decote da 

pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como 

preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de: a) 

condenar a reclamada restituir em dobro ao reclamante o valor de R$80,00 

(oitenta reais), verba a ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do 

desembolso respectivo, e acrescidos de juros legais, a partir da data da 

citação (NCPC, art. 240); b) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso 

de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-10.2016.8.11.0040
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1001695-10.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ÁGUA]. REQUERENTE: JOAO 

APARECIDO DE CARVALHO REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante JOÃO APARECIDO DE 

CARVALHO, que o consumo de água em sua residência, abastecida pela 

reclamada ÁGUAS DE SORRISO LTDA, tem média de consumo de R$80,00 

(oitenta reais). Porém, recebeu cobranças indevidas nos meses de 

06/2016 (R$236,86), 07/2016 (R$102,72) e 08/2016 (R$168,63), as quais 

foram todas questionadas administrativamente. Sustenta que, para evitar a 

suspensão do serviço efetuou o pagamento da fatura referente o mês 

07/2016 (R$102,72). Entretanto, mesmo ainda em discussão os débitos e 

sem que recebesse faturas com valores corrigidos, o reclamante teve o 

fornecimento de água suspenso pela reclamada em 24.08.2017. Em razão 

disso, postulou a declaração de inexigibilidade do débito impugnado, a 

readequação conforme a média de seu consumo, bem como a indenização 

pelos danos morais sofridos. Postulou medida liminar para que fosse o 

fornecimento de água restabelecido, deferida no Id. 1870376. Inexitosa 

conciliação, em contestação a reclamada arguiu preliminar de 

incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. Com relação 

ao mérito, rebateu as alegações do reclamante defendendo a exigibilidade 

dos débitos, uma vez que as cobranças realizadas estão de acordo com o 

consumo variável do reclamante, não havendo razão para refaturamento. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade de 

produção de prova em audiência. Instar consignar, em que pese pedido na 

contestação para produção de provas em audiência, que são raríssimas – 

senão inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou 

qualquer testemunha para inquirição em audiência, conforme se verifica, a 

t í t u l o  e x e m p l i f i c a t i v o ,  n o s  p r o c e s s o s  q u e  l i s t o : 

1 0 0 3 6 8 5 - 3 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 0 0 3 - 3 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1003444 -62 .2016 .8 .11 .0040 ;  1003447 -17 .2016 .  8 .11 .0 0 4 0 ; 

1 0 0 3 2 0 2 - 0 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 8 2 8 - 1 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 0 3 1 7 - 7 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 2 8 0 2 - 8 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1000597-87.2016.8.11.0040; 1000547-61.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO. Estou em rejeitar a arguição de incompetência do juízo, em 

razão da necessidade de prova pericial, pela simples razão de que tal 

prova resta já inviabilizada devido ao tempo decorrido, bem como que já 

corrigida a alegada irregularidade na medição do consumo. Ademais, a 

necessidade da prova pericial, por si só, não é fator fundamental para 

determinação da competência dos Juizados, já que ela é uma 

possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 

9.099/95. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. Com efeito, o reclamante sustenta cobrança exacerbada do 

consumo de água nos meses de 06/2016 (R$236,86), 07/2016 (R$102,72) 

e 08/2016 (R$168,63), assegurando que tais valores fogem ao consumo 

mensal médio da residência. A reclamada, por sua vez, afirma que não 

houve falha na prestação de serviço e que os valores cobrados refletem 

o consumo real. Diante da relação de consumo entre as partes, mormente 

no que tange a inversão do ônus da prova, fundamentado o pedido na 

alegação de cobrança indevida, por certo que incumbiria à reclamada 

demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. É justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças. Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas 

impugnadas pelo reclamante se mostram excessivos e incompatíveis com 

o perfil de seu consumo. Tal conclusão pode ainda ser extraída pela 

simples leitura do histórico de consumo constante nas faturas 

apresentados. Desta feita, restou demonstrado nos autos a elevação 

abrupta de consumo mensal de água nos meses impugnados, devendo 

ser assegurado ao consumidor o pagamento das faturas devidas com 

base no seu consumo médio, conforme Lei Municipal n. 708/98, em seu 

art. 63: Art. 63. Não sendo possível a apuração do volume consumido em 

determinado período, o faturamento será feito pelo consumo médio, com 

base no histórico do consumo medido. Parágrafo 1º - O consumo médio 

será calculado com base nos últimos 03 meses de consumo medido. A 

despeito de evidenciada a falha na prestação dos serviços, restando 

claro a existência do nexo causal entre a conduta da reclamada e as 

consequências sofridas pelo reclamante com a interrupção indevida do 

fornecimento de serviço de caráter essencial, entendo que se torna justa 

a indenização moral pleiteada, já que a mesma decorre de 

responsabilidade objetiva. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FATURA 

EMITIDA FORA DA MÉDIA DE CONSUMO – CONTESTAÇÃO 

ADMINISTRATIVA – CORTE DO FORNECIMENTO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE SOBRECONSUMO – INOVAÇÃO 

RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. O corte ocorreu de forma arbitrária, 

haja vista que as faturas foram contestadas e encontravam-se pendentes 

os pedidos de vistoria e revisão dos valores de outubro e novembro. A 

tese alegada de sobreconsumo não foi arguida no momento processual 

oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de 

apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa. (Ap 

72271/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016). RECURSO 

INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO 

DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. 

NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. 

CORTEINDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em 

relação às faturas objurgadas - 01, 04, 05, 06 e 07 de 2014 - vislumbra-se 

dos autos que estão muito acima dos valores médios mensais posteriores 

ao período contestado, conforme histórico de consumo averiguado no site 

da empresa Recorrida. 2. Cumpria a empresa Recorrida demonstrar a 

efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento 

considerável, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se 

desincumbiu. Dessa forma, impõe-se a adequação do valor das faturas à 

média de consumo apurado nos meses anteriores. 3. Comprovada a 

irregularidade das cobranças lançadas pela empresa Recorrida, que 

culminaram na suspensão do serviço, caracterizado está o dano moral e, 

por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste 

serviço. 4. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o corte indevido 

no fornecimento do abastecimento de água, que é serviço essencial, gera 

dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a 

prova do prejuízo. 5. Na fixação do montante da condenação a título de 

danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do 

atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento 

injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, 

desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório 

fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado 

à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da 

Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova 
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ocorrência de atos desta natureza. 7. Sentença parcialmente reformada. 

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – RELATORA. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 682577220158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016). Nessa linha, 

considerando as circunstância do fato, a condição econômica das partes, 

o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização 

por dano moral, reputo adequado o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 

suficiente para compensar o reclamante pela angústia experimentada, bem 

como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

gestão de seus departamentos administrativo e financeiro. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de: a) anular as 

faturas impugnadas pela reclamante, referentes 06/2016 (R$236,86), 

07/2016 (R$102,72) e 08/2016 (R$168,63), devendo a reclamada emitir 

faturas de cobrança do consumo no período impugnado pela média de 

consumo dos três meses imediatamente anteriores e compensar, este 

débito ou de faturas futuras, com eventual crédito advindo de pagamentos 

realizados pelo reclamante; b) condenar a reclamada pagar ao reclamante, 

a título de danos morais, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da citação 

(NCPC, art. 240). Convolo em definitiva a medida liminar deferida. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1003714-52.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ÁGUA]. REQUERENTE: 

VALDIRENE RODRIGUES REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. SÍNTESE 

DA DEMANDA. Alega a reclamante VALDIRENE RODRIGUES que sua 

residência é abastecida por água pela reclamada ÁGUAS DE SORRISO 

LTDA, e que recebeu em 03/2017 cobrança indevida no valor de R$477,04 

(quatrocentos e setenta e sete reais e quatro centavos), decorrente de 

apuração de violação do hidrômetro, realizada unilateralmente pela 

reclamada. Sem êxito na revisão do débito, postulou em Juízo a 

declaração de inexistência do débito e a reparação dos danos morais 

suportados. Requereu medida liminar para a reclamada não suspender o 

fornecimento de água em razão do débito impugnado, assim como 

abster-se de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes em razão do 

débito impugnado, medida deferida no Id. 9160206. Inexitosa conciliação, 

em contestação a reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade ativa por 

não ser a reclamante titular da unidade consumidora. Com relação ao 

mérito, alegou que agiu em exercício regular de direito, visto que fora 

constatada irregularidade no medidor de água instalado na unidade 

consumidora da reclamante e que a cobrança impugnada se refere a multa 

por fraude, inexistindo danos indenizáveis. Realizada audiência de 

instrução e julgamento, as partes não produziram provas na ocasião. DA 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

ativa, porquanto a reclamante reside no imóvel que instalada a unidade 

consumidora e a titular da unidade é sua sogra, conforme se verifica da 

Certidão de Casamento constante no Id. 11932746 e documentos dos Ids. 

11932733 e 11932761. Demais disso, a teor do art. 17 do Código de 

Defesa do Consumidor, “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas 

do evento”, estando legitimado para a ação indenizatória quem alega ter 

suportado o dano, conforme já decidiu a Turma Recursal Única deste 

Estado: EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA. AÇÃO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA. 

PARTE REQUERENTE USUÁRIA DO SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA. 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO 

PROVIDO. Não há se falar em extinção da ação por ilegitimidade ativa, 

porquanto nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele 

que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado para a ação indenizatória é 

quem alega ter suportado o dano. Conjunto probatório que não é suficiente 

para o julgamento da demanda. Retorno dos autos ao Juízo de Origem 

para realização de audiência de instrução. Recurso provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 652272920158110001/2016, 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator, Turma Recursal Única, Julgado 

em 08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016). DO MÉRITO. No que tange 

ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo que 

houve no caso presente decreto de inversão do ônus da prova, em 

consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. A reclamante alega 

que a reclamada realizou vistoria no hidrômetro e emitiu cobrança 

consistente em multa por violação. Entretanto, a reclamante afirma que não 

houve qualquer violação ou fraude no medidor. A reclamada, por sua vez, 

sustenta que constatou irregularidades no relógio de medição do consumo 

e por isso emitiu fatura com multa, portanto não houve falha na prestação 

do serviço e legítima a cobrança. Diante da relação de consumo entre as 

partes, mormente no que tange a inversão do ônus da prova, 

fundamentado o pedido na alegação de cobrança indevida, por certo que 

incumbiria à reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a suposta 

adulteração no hidrômetro e a regularidade da cobrança. É justo que assim 

seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças. Desta feita, não apresentando a reclamada nenhuma prova da 

irregularidade no hidrômetro, certo é que não deve a pretensa multa 

subsistir, conforme firme orientação emanada do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA - FRAUDE DO MEDIDOR - UNILATERALIDADE - AMPLA DEFESA 

- INEXISTÊNCIA - DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

ESSENCIAL - ILEGALIDADE DO ATO - INCIDÊNCIA DE LEI QUE ISENTA DE 

PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÀGUA - PAGAMENTOS PRETÉRITOS 

INDEVIDOS - DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL - 

CABIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO - RECURSO ADESIVO 

PROVIDO. É ilegal o ato de suspensão do fornecimento de água em 

decorrência de um débito pretérito, que fora apurado unilateralmente pela 

concessionária, sem a possibilidade de ampla defesa ao consumidor, sob 

pena de ocorrer a ilegal descontinuidade da prestação de serviço público 

essencial, nos termos da Lei de Regência, consoante precedentes 

jurisprudenciais de nossas Cortes. Sendo a água bem indispensável e 

essencial a vida, fornecida por meio de serviço público subordinado ao 

princípio da continuidade da prestação, consideram-se incontroversos e 

passíveis de indenização os transtornos e os aborrecimentos causados 

ao consumidor que se vê impossibilitado de usufruir dela, em sua 

residência, em virtude de indevida suspensão pela prestadora de serviço. 

(Ap 71091/2009, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/12/2010, Publicado no DJE 18/01/2011). RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE 

DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS VALORES COBRADOS PELA CAB – 

MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DESVIO DE RAMAL NÃO 

COMPROVADO – RECURSO PROVIDO. Age em flagrante abuso de direito 

a concessionária que, unilateralmente, apura valores decorrentes de 

supostas fraudes nos medidores/desvios de ramal, e encaminha a 

respectiva cobrança ao consumidor, sem contraditório. (AI 132745/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017). No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão, 

porquanto a reclamada não imputou à reclamante responsabilidade pela 

suposta fraude. Demais disso, não houve inscrição do débito em 

cadastros de proteção ao crédito, tampouco ocorreu interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido: EMENTA FORNECIMENTO 

DE ÁGUA. FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO. MULTA POR 
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IRREGULARIDADE. SEM LAUDO. RETIFICAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA 

INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por 

necessidade de realização de perícia técnica rejeitada, pois a própria 

concessionária de serviços públicos alegou ter realizado tal procedimento. 

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de 

abastecimento e água cabe à concessionária demonstrar a inexistência de 

irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da 

prova. Ausente provas da regularidade da cobrança e havendo nítida 

discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se 

imprescindível a revisão da fatura. Parte recorrente que não comprovou a 

regularidade do procedimento que apurou a suposta fraude no hidrômetro 

de titularidade da parte recorrida, não sendo possível exigir-se a multa 

aplicada em razão da diferença não registrada no consumo de água. A 

simples ocorrência de cobrança indevida não gera dano de natureza 

extrapatrimonial, mormente porque não houve reiteração da cobrança, 

tampouco suspensão do abastecimento. Para a configuração do dano 

moral é necessária comprovação de violação a algum direito de 

personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição 

Federal, o que não ocorreu no caso concreto. Recurso parcialmente 

provido. (NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator - Procedimento do 

Juizado Especial Cível 216665220158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 19/07/2016). DO 

DESCUMPRIMENTO LIMINAR. Em que pesem as alegações da reclamante 

no Id. 12281001, o pedido liminar consistia em ser garantido à reclamante 

continuar usufruindo do serviço de fornecimento de água e vedar a 

reclmada de inscrever o débito junto aos cadastros de proteção ao 

crédito. Desta feita, o simples envio de cobrança do débito, entendo não 

caracterizar descumprimento liminar, já que não constatada nenhuma 

restrição providenciada pela reclamada nos serviços de proteção ao 

crédito, tampouco noticiado o corte no fornecimento de água. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, para efeito de declarar a inexistência do débito objeto da fatura 

constante no Id. 9115178 (R$477,04). Convolo em definitiva a medida 

liminar deferida. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1001384-82.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: ARGINO 

BEDIN REQUERIDO: CURITIBA RENT A CAR LTDA. - ME, RICARDO MENON 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante ARGINO BEDIN que no dia 

08.01.2017 o veículo SAVEIRO CS ST, placa AZX-4887 de propriedade da 

reclamada CURITIBA RENT A CAR LTDA e conduzido pelo reclamado 

RICARDO MENON, estava transitando sentido à Renascença no 

entroncamento da PRC 158, quando colidiu na traseira do veículo FORD 

FOCUS SE, placa QHZ-3596, conduzido pelo reclamante. Afirma que o 

veículo que conduzia era locado, havendo suportado despesas com 

apólice de seguro, guincho, bem como despesas médicos hospitalares 

pelos traumas sofridos por sua mãe, vítima do acidente. Postulou: a) 

reparação dos danos materiais no montante de R$27.961,79 (vinte e sete 

mil novecentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos); b) 

reparação dos danos morais no valor de dez salários mínimos. Em 

contestação o reclamado RICARDO MENON alegou: a) preliminar de 

ilegitimidade passiva; b) inexistência de danos materiais; b.1) pelo autor ter 

aderido à taxa de renúncia junto à locadora, ficando isento de reparar 

eventuais danos materiais causados exclusivamente ao veículo alugado; 

b.2) inexistir nexo causal entre a internação da mãe do reclamante com o 

acidente; b.3) o pagamento ao hospital realizado por terceiro estranho à 

lide; b.4) recibos de honorários médicos não assinados e 

desacompanhados da respectiva nota fiscal; c) danos morais não 

comprovados. Por sua vez, a reclamada CURITIBA RENT A CAR LTDA, 

alegou: a) improcedência dos danos materiais; a.1) pela ausência de nexo 

causal entre a internação da mãe do reclamante com o acidente; a.2) pelo 

pagamento ao hospital ter sido realizado por terceiro estranho à lide; a.3) 

pela ausência de especificação dos serviços e assinatura nos recibos 

apresentados pelo reclamado; a.4) pelo autor ter aderido à taxa de 

renúncia junto à locadora, ficando isento de reparar eventuais danos 

materiais causados exclusivamente ao veículo alugado; b) inexistência de 

danos morais; c) pedido contraposto para ressarcimento de todas as 

despesas suportadas com o deslocamento a este juízo. Realizada 

audiência de conciliação, restou frustrada, postulando às partes pelo 

julgamento antecipado da lide (id. 11227014). DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, razão pela qual 

procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. DA 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECLAMADO/CONDUTOR 

RICARDO MENON. Não merece prosperar, pois é fato incontroverso que é 

ele o condutor do veículo SAVEIRO CS ST, placa AZX-4887 envolvido no 

acidente. Tratando-se o automóvel de coisa potencialmente perigosa, é 

certo que seu mau uso cria a responsabilidade solidária entre o 

proprietário e o condutor, conforme orientação já consolidada no Superior 

Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEMIRREBOQUE. PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. 1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos 

danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do 

condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, 

ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. 2. RECURSO ESPECIAL A 

QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Recurso Especial nº 1.521.006/SP 

(2014/0340564-5), 3ª Turma do STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. j. 

03.08.2015, DJe 06.08.2015). O Tribunal de Justiça deste Estado 

compactua do mesmo entendimento, senão vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - MORTE DA VÍTIMA - ILEGITIMIDADE ATIVA - DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA DO FILHO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO CARRO E DO CONDUTOR 

- INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINARES REJEITADAS - CULPA EXCLUSIVA 

DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - PENSÃO 

MENSAL - 2/3 DO ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO PELO DE CUJUS ATÉ A 

DATA EM QUE COMPLETARIA 25 ANOS, E, APÓS, REDUZ-SE PARA 1/3 

DO SALÁRIO - DANOS MORAIS - QUANTUM MANTIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA DESDE O DIA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) - 

JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o genitor comprova ser 

economicamente dependente do filho que faleceu em decorrência de 

acidente de trânsito, possui legitimidade ativa para pleitear pensão mensal 

e indenização. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente 

por ato culposo de terceiro condutor que causa dano a outrem. A pensão 

mensal será de 2/3 do salário percebido pelo de cujus no dia do óbito, até 

a data em que completaria 25 anos de idade e, após, reduzida para 1/3 do 

salário. Na fixação da indenização por danos morais leva-se em conta a 

ofensa ao direito da personalidade da pessoa, a gravidade da lesão, sua 

extensão e as consequências futuras, bem como a capacidade 

econômica das partes. Deve ser mantido o quantum arbitrado em 

conformidade com os parâmetros do STJ e deste Tribunal. (Apelação nº 

0004364-14.2009.8.11.0003, 6ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Rubens de 

Oliveira Santos Filho. j. 11.02.2015, DJe 16.02.2015). Nesses termos, 

rejeito a preliminar suscitada. No que diz com o mérito, tem-se por 

incontroversa a ocorrência do acidente entre os veículos das partes, 

cingindo-se a controvérsia quanto à culpa pela colisão e extensão dos 

danos. Inicialmente, registro que o boletim de acidente de trânsito nº 

6B/003/2017 identifica o veículo dos reclamados como “VEICULO 1” e do 
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reclamante como “VEÍCULO 2”, e expõe o seguinte (id. 5557100-Pág. 1-4): 

Conforme dados colhidos no local do acidente e declarações dos 

condutores, o V-01, trafegava pela Rodovia Estadual de prefixo PRC-280, 

no sentido de Renascença ao Entroncamento da PRC 158, e ao atingir o 

Km 224 + 900 metros, acabou colidindo na traseira do V-02, que seguia 

em sua vanguarda; (...) Em sua versão o reclamado/condutor RICARDO 

MENON, aduz que (id. 5557125-Pág. 1-2): Vinha de Francisco Beltrão em 

sentido São Lourenço quando numa reta, tinha uma fila em movimentação 

lenta e ao tentar diminuir a velocidade não teve jeito para diminuir a 

velocidade. Pelo reclamante foi relatado que (id. 5557125-Pág. 3-4): Vinha 

tranquilo com cuidado tinha uma fila de automóveis na frente, o carro da 

frente segurou eu também segurei, quando o veículo de trás colidiu na 

traseira do meu carro, levamos até um susto, eu meu irmão, minha esposa 

e principalmente minha mãe sentiu muita dor nas costas. Nesse sentido, o 

boletim de acidente de trânsito (id. 5557100-Pág. 1-4), o croqui do acidente 

(id. 5557100-Pág. 5-6), o relato das partes acima exposto, bem como os 

formulários para classificação de danos e fotografias juntadas no id. 

5557143-Pág. 1-4, deixam evidente que o veículo do reclamante fora 

atingido na traseira. Resta assim evidenciado que a culpa pelo acidente foi 

do reclamado/condutor RICARDO MENON, que conduzia veículo 

pertencente à reclamada CURITIBA RENT A CAR LTDA, na medida em que 

não guardou distância necessária do veículo do reclamante, que trafegava 

à frente, como forma de evitar a colisão em situações adversas, conforme 

exigem os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. A 

jurisprudência orienta que: Em se tratando de colisão traseira, há 

presunção juris tantum de culpa do condutor do veículo que trafega na 

retaguarda. Entende-se que, se não conseguiu evitar a colisão, não o fez 

por não guardar a distância e velocidade necessárias de segurança do 

veículo que o precedia. (Apelação/Reexame Necessário nº 

5011021-65.2012.404.7000, 4ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Loraci 

Flores de Lima. j. 01.09.2015, unânime, DE 02.09.2015). Nos acidentes de 

trânsito em que há abalroamento de veículos pela parte traseira, 

presume-se a culpa do condutor que colide por trás, em virtude da 

inobservância à guarda da distância adequada entre veículos, instituída 

pelo artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Processo nº 

0017446-28.2012.8.08.0024, 2ª Câmara Cível do TJES, Rel. Carlos Simões 

Fonseca. j. 15.04.2014, DJ 24.04.2014). O motorista que colide com a 

traseira de outro veículo que segue à frente presume-se culpado pelo 

evento, pois é ele quem tem a obrigação de manter distância mínima de 

segurança, velocidade adequada e de observar as condições do tráfego 

para executar qualquer manobra, só eximindo se demonstrar que não agiu 

com culpa. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 

132583-47.2012.8.09.0051 (201291325832), 3ª Câmara Cível do TJGO, 

Rel. Eudelcio Machado Fagundes. unânime, DJe 30.09.2015). A partir da 

comprovação da dinâmica do acidente, com a culpa exclusiva do condutor 

do veículo da reclamada CURITIBA RENT A CAR LTDA, passo à análise 

quanto ao dever de indenizar previsto nos artigos 186 e 927 do Código 

Civil. No que pertine ao dano material pelo tratamento médico da genitora 

do reclamante, não merece prosperar. Isso porque, não restou 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e o quadro de saúde da 

genitora do reclamante declarado pela Dra. Eliana Pinheiro da Silva, o qual 

não constitui prova absoluta (id. 5557228-Pág.1). Além disso, o boletim de 

acidente de trânsito não cita nenhuma vítima ou atendimento médico após 

o acidente, causando estranheza com tantas lesões declaradas e a 

avançada idade da vítima de 84 anos, haverem buscado atendimento 

médico somente após dois dias do ocorrido, a qual inclusive, conforme a 

declaração médica necessitou de UTI e Home Care, não juntando o 

reclamante outros documentos que corroborem a versão médica 

apresentada, ônus que lhe incumbia (NCPC, art. 373, I). Demais disso, o 

recibo n. 1955 referente às despesas médicas no valor de R$18.673,76 

(dezoito mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) 

fora pago por Marlene Bedin Davoglio pessoa estranha à lide, ou seja, o 

reclamante busca em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo art. 

18 do Código de Processo Civil, ao passo em que os demais recibos estão 

desacompanhados da assinatura do emitente (id. 5557240-Pág.1), 

estando todos esses recibos desprovidos de especificações dos 

serviços supostamente prestados, não constituindo prova hábil para 

comprovação do alegado. No tocante à restituição do valor referente aos 

custos com a franquia e despesas operacionais, o reclamante não obteve 

êxito em comprovar o alegado. Primeiro por haver juntado somente um 

comprovante de transferência isolado, sem explicitar ao que exatamente 

se refere esse pagamento, com a juntada da respectiva nota fiscal de 

prestação de serviços ou outro documento comprobatório do pagamento 

se referir à franquia do seguro, guincho e conserto do veículo como 

afirmado na inicial. Segundo, por haver firmado contrato de aluguel do 

veículo com “Taxa de Renúncia”, conforme comprovado no id. 

5557278-Pág.2, que prevê no id. 5557193-Pág. 7, Cláusula 6.3.2 que “ O 

Cliente que optar por aderir à Taxa de Renúncia ficará isento de 

reembolsar a Locadora por eventuais danos materiais que causar 

exclusivamente ao carro alugado, ressalvada a cobrança de Indenização 

por Custos Operacionais prevista na cláusula 6.3.2.1 abaixo.”. Assim, 

tem-se que o reclamante não comprovou o alegado como lhe incumbia. Por 

derradeiro, no tocante aos danos morais, considerando a ausência de 

nexo causal entre o acidente e o estado de saúde da mãe do reclamante 

acima exposto, bem como que não houve qualquer requerimento de prova 

pelas partes, pelo contrário, houve a dispensa e pedido expresso de 

julgamento antecipado (id. 11227014-Pág.1), tem-se que o reclamante não 

comprovou o prejuízo moral alegado. Nesse sentido, é a orientação 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUÍZO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O 

PEDIDO FORMULADO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. Caso concreto em que o 

apelante, na inicial, alega que os apelados, em conluio, ajustaram o 

conserto deficiente de seu automóvel abalroado. Litigantes que 

expressamente dispensaram a dilação probatória, ensejando, ao final, o 

julgamento prematuro do feito pela improcedência. Indenização embasada 

no fato comum da existência de conluio entre os demandados. 

Inadmissibilidade da incidência do efeito material da presunção de 

veracidade dos fatos não contestados. Confissão ficta lógica e 

processualmente inadmissível por força da resistência de um dos 

litisconsortes. Aplicação do art. 320, inciso I, do código de processo civil. 

Outrossim, apelante que expressamente dispensou a dilação probatória, 

autorizando o julgamento antecipado da lide por ausência de provas. 

Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito. Inteligência 

do art. 333, inciso i, do código buzaid. Manutenção da sentença que se 

impõe. Irresignação desprovida. (Apelação Cível nº 2014.081245-3, 5ª 

Câmara de Direito Civil do TJSC, Rel. Rosane Portella Wolff. J. 28.05.2015). 

Desta feita, não havendo o reclamante se desincumbido em provar os 

fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do NCPC), e diante da 

fragilidade probatória constante nos autos, a improcedência do pedido se 

impõe. Com relação ao pedido contraposto, verifico que eventuais 

despesas que o reclamado tenha dispendido para sua defesa neste 

processo, não merecem ser ressarcidas pelo reclamante, o qual detém o 

direito de ação, não havendo qualquer indício que tenha abusado de tal 

direito, afastando, portanto, qualquer responsabilidade de custeio das 

despesas do reclamado. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e IMPROCEDENTE o pedido contraposto. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004327-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. DALPIVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004327-72.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

L. A. DALPIVA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a 

reclamante L. A. DALPIVA (CIRIN MOTOS), em suma, que é usuária da 

unidade consumidora de energia elétrica nº 6/529149-7, contratada junto à 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de R$12.884,29 (doze mil 
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e oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), originada a 

partir de recuperação de consumo advinda da constatação de 

irregularidade no medidor da unidade consumidora. Aduz que não fora 

responsável pela irregularidade verificada e por tal razão postulou a 

declaração de inexistência do débito, bem como a reparação dos danos 

morais suportados. Requereu medida liminar para a reclamada não 

suspender o fornecimento de energia em razão do débito impugnado, 

assim como abster-se de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes 

em razão do débito impugnado, medida deferida no Id. 9719617. Em 

contestação, a reclamada arguiu preliminar de incompetência do juízo, ante 

a necessidade de prova pericial. Com relação ao mérito, sustentou que o 

montante cobrado se refere a uma recuperação de consumo, em função 

de irregularidades constatadas no imóvel da reclamante, não havendo se 

falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em danos morais 

indenizáveis. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Instar consignar, em que pese pedido 

na contestação para produção de provas em audiência, que são 

raríssimas – senão inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou 

qualquer testemunha para inquirição em audiência, conforme se verifica, a 

título exemplificativo, nos processos que listo: 1000077-93.2016. 

8.11.0040; 1003301-73.2016.8.11.0040; 1002453-86.2016.8.11.0040; 

1 0 0 1 1 1 3 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  8 0 1 1 4 0 9 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

8010706-41.2016.8.11.0040 e 1000056-54.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO. Inicialmente, estou em rejeitar a preliminar de incompetência do 

juízo em razão da necessidade de prova pericial, pela simples razão de 

que tal prova resta já inviabilizada, na medida em que a própria reclamada 

menciona já haver corrigido a alegada irregularidade na medição do 

consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão central 

reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte 

da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No caso em questão, a reclamada sustenta que a cobrança 

impugnada pela reclamante se refere a uma recuperação de consumo 

decorrente de constatação de irregularidade na medição. As 

irregularidades, efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 624609 (Id. 11365055), o qual revela que estava 

o “medidor com a tampa quebrada, com adulteração”, situação que impedia 

a precisa aferição do consumo de energia, irregularidades que foram 

corroboradas por perícia realizada pelo IPEM-MT/INMETRO, o qual 

reprovou o medidor, conforme laudo de verificação metrológica acostado 

ao Id. 11365051. Demais disso, o histórico de consumo da reclamante 

atesta que após a substituição do medidor o consumo aumentou, em 

alguns meses até dobrou, indicativo que realmente o consumo não estava 

sendo adequadamente aferido. A partir disso, a reclamada demonstrou 

haver cumprido com os procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 

414/2010, mais precisamente, os artigos 129 e 130. A alegação de que 

não fora a reclamante responsável pela irregularidade detectada, 

igualmente não serve para eximir o pagamento do valor cobrado pela 

energia efetivamente consumida, porquanto é sabido que o consumidor é 

responsável pela guarda e conservação do sistema de energia elétrica 

após o ponto de entrega pela concessionária distribuidora, conforme já 

decidiram os Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande 

do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENERGIA 

ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - PERÍCIA 

REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E 

O CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 

serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 

0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 

à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Nesse 

contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, a qual se 

limitou a constatar a irregularidade e a adotar o procedimento regulamentar 

para a recuperação da cobrança do consumo. Em momento algum, acusou 

a reclamante de haver dado causa à irregularidade, tampouco suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por força de 

débitos pretéritos, procedimento tido por ilícito pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 

17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato ilícito, não há falar em dever de 

indenizar, consoante orientação jurisprudencial em situações análogas: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010, DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. 

Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se 

exigível o débito oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme 

o disposto no art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 

131 da mesma resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da 

receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo 

incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e 

o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores 

estabelecidos em resolução específica." Logo, considerando os novos 

critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), 

bem como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 

meses (art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo 

em atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 
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desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a liminar deferida. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005810-40.2017.8.11.0040
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Advogado(s) Polo Passivo:
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: FABIANE 

MARA RIBEIRO REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Trata-se de 

reclamação proposta por FABIANE MARA RIBEIRO em face de ÁGUAS DE 

SORRISO LTDA, alegando que seu consumo mensal gira em torno de R$ 

150,00 (cento e cinquenta) reais, e nos meses de setembro/2017 e 

outubro/2017, foi surpreendida com valores acima da média real de 

consumo, sendo R$ 464,68 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e 

sessenta e oito centavos) e R$ 1.552,29 (hum mil quinhentos e cinquenta 

e dois reais e vinte e nove centavos) respectivamente, aduz serem 

indevidas essas cobranças pois não mudou hábitos de consumo. Informa 

que procurou solucionar a lide junto a reclamada e sendo realizada uma 

vistoria pelo seu preposto não foi encontrado irregularidade, mesmo assim 

lhe foi negado o refaturamento. Ainda, na busca para solucionar a lide 

procurou o PROCON, e tal tentativa que restou inexitosa. Por tais fatos 

postula pelo refaturamento dos débitos e pelos danos morais suportados. 

Na decisão (Id. 10892841), foi deferida medida liminar bem como a 

inversão do ônus da prova. Audiência de conciliação realizada, restou 

inexitosa (Id. 12353482) Em contestação a reclamada alega 

preliminarmente ilegitimidade passiva, pois a unidade consumidora do 

imóvel consta em nome de terceiro, devendo este configurar o polo ativo 

da demanda. Quanto ao mérito alega que não houve falha na prestação de 

serviço, e que quando solicitada pela reclamante promoveu vistoria no 

imóvel por duas ocasiões, na primeira foi constatado a possibilidade de 

vazamentos na parte interna do imóvel, e na segunda o morador que 

estava no imóvel não permitiu a entrada do técnico, impossibilitando a 

realização, o que afasta da reclamada a má prestação dos serviços. 

Quanto ao dano moral alegou inexistência de ato ilícito que gerasse o 

dever de indenizar. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Instar consignar, em que pese pedido na contestação 

para produção de provas em audiência, que são raríssimas – senão 

inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara Especializada dos 

Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou qualquer testemunha 

para inquirição em audiência, conforme se verifica, a título exemplificativo, 

nos 10 (dez) processos que listo: 1003685-36.2016.8.11.0040; 

1 0 0 0 0 0 3 - 3 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 3 4 4 4 - 6 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1003447 -17 .2016 .  8 .11 .0040 ;  1003202 -06 .2016 .8 .11 .0 0 4 0 ; 

1 0 0 0 8 2 8 - 1 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 3 1 7 - 7 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 2 8 0 2 - 8 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 5 9 7 - 8 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1000547-61.2016.8.11.0040. Nesse contexto, a experiência tem 

demonstrado que a reclamada se limita apenas a postular o depoimento 

pessoal da parte adversa, prova cuja produção tem se prestado apenas 

para compensar eventual deficiência da prova documental. Por outro lado, 

observa-se que a realização de audiência apenas para coleta de 

depoimentos pessoais tem se revelado medida de desequilíbrio de forças 

entre as partes, pois, enquanto o consumidor está obrigado a esmiuçar 

todos os detalhes da demanda, nenhum preposto de concessionária de 

serviço público tem pleno conhecimento de todos os setores da empresa, 

circunstâncias que acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 

386 do NCPC. Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em 

consideração aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da 

razoável duração do processo, indefiro a produção de provas em 

audiência e passo de pronto ao julgamento da demanda. Inicialmente rejeito 

a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto resta demonstrado nos autos 

que embora a matrícula esteja em nome de terceiro, a real consumidora da 

unidade é a reclamante, sendo assim legitima para postular em juízo. No 

que tange o mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha 

na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não 

se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Acresça que houve 

no caso presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância 

com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Não está o reclamante 

desincumbido, porém, de demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos 

fatos relatados na inicial, consoante orientação jurisprudencial: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE APRESENTAR INDÍCIOS MÍNIMOS DE 

SEU DIREITO. DÍVIDAS PENDENTES, SEM COMPROVAÇÃO DE 

PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO 

CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. "1. A inversão 

do onus probandi, como preceitua o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não é capaz de eximir a autora do dever de comprovar qual a 

data do pedido de cancelamento, pois não se afigura possível determinar à 

parte ré o ônus de produzir prova negativa, ou seja, prova de que a 

consumidora não requereu o cancelamento antes do dia apontado na 

contestação. "2. Incumbe à parte autora a comprovação do fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código de 

Processo Civil, sob pena de rejeição do pleito inicial condenatório". (AC nº 

2012.085325-7, de Itajaí, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda 

Câmara de Direito Público, j. 23.04.2013). (Apelação Cível nº 

2013.013450-7, 1ª Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Paulo Henrique 

Moritz Martins da Silva. j. 14.07.2015). Com efeito, a reclamante sustenta 

cobrança exacerbada do consumo de água em seu endereço nos meses 

de setembro/2017 e outubro/2017, com valores de R$ 464,68 

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e R$ 

1.552,29 (hum mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove 

centavos) respectivamente, assegurando que o consumo mensal gira em 

torno de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). A reclamada, por sua vez, 

afirma que não houve falha na prestação de serviço e que o valor 

cobrado reflete o consumo real e que possivelmente havia vazamentos na 

residência do reclamante. Nessa linha, as alegações do reclamante e os 

documentos apresentados não conduzem à conclusão de cobrança 

indevida, ao passo que diante da ausência de um panorama mais amplo do 

histórico de consumo no imóvel. Portanto, inexistentes indícios 

minimamente críveis quanto ao excesso de cobrança alegado, a solução 

de improcedência se impõe, em consonância com a orientação 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE 

FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. AGRAVO RETIDO. NÃO 

CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

PROBLEMA COM O MEDIDOR. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA 

PELA UNIDADE. COBRANÇA DEVIDA. 1. Não se conhece do agravo retido 
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quando, ao ofertar as contrarrazões, o apelado deixar de reiterar o pedido 

de sua apreciação pelo Tribunal. 2. Se da análise dos autos verifica-se 

que as questões trazidas na inicial foram enfrentadas no julgado não há 

que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação 

jurisdicional. 3. Ausentes elementos de prova da cobrança excessiva dos 

valores referentes ao consumo de água pela CAESB, acertada a sentença 

que julgou improcedente o pedido de nulidade da fatura do serviço. 4. 

Recurso não provido. (Apelação Cível nº 20120111118533 (900314), 4ª 

Turma Cível do TJDFT, Rel. Arnoldo Camanho de Assis. j. 07.10.2015, DJe 

22.10.2015). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE 

PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSUMO MÉDIO. 

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A parte requerente alega 

haver cobrança excessiva sem, no entanto, fazer prova do consumo 

médio anterior. Nos autos sequer especifica os meses, cuja cobrança 

entende ser abusiva. Por fim, vale ressaltar que o autor apresenta faturas 

com matrículas distintas. Recurso improvido. A súmula do julgamento 

servirá como acórdão na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Vencido o 

recorrente cabe condenação em custas e honorários, estes arbitrados em 

10% do valor da condenação devidamente atualizada, artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995. (Recurso Inominado nº 0301100-40.2007.8.04.0015, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais/AM, Rel. Marcelo Manuel da Costa Vieira. 

j. 28.04.2014). Quanto ao dano moral pleiteado, entendo que não esta 

caracterizado no caso em questão. Pois não houve suspensão no 

abastecimento de água na residência da reclamante, tampouco houve 

conduta apta a atingir os direitos da personalidade da reclamante, 

exposição vexatória ou abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos 

ou aborrecimentos do cotidiano não são ocorrências suficientes para 

caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a 

lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 

Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade de 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de 

romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela reclamante, não configura causa 

suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar 

ensejo a danos morais indenizáveis, não passando a situação concreta 

noticiada de mero aborrecimento do cotidiano. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos. Revogo a liminar deferida no Id. 10892841. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010467-37.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE 

CONSUMO, FORNECIMENTO DE ÁGUA]. REQUERENTE: MARACILDA DAS 

GRACAS ARAUJO SILVA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a reclamante MARACILDA DAS GRAÇAS 

ARAÚJO SILVA, que o consumo de água em sua residência, abastecida 

pela reclamada ÁGUAS DE SORRISO LTDA, gira em média mensal de 

R$140,00 (cento e quarenta reais). Entretanto, recebeu faturas abusivas 

nos meses de 01/2016 (R$805,73), 02/2016 (R$815,11) e 03/2016 

(R$869,33) e, sem êxito na revisão das faturas administrativamente, teve 

o fornecimento de água suspenso. Diante disso, postulou em Juízo a 

declaração de inexigibilidade dos débitos com a readequação conforme a 

média de seu consumo, além da reparação dos danos morais suportados. 

Postulou medida liminar para que a reclamada fosse compelida a 

restabelecer o fornecimento de água, assim como abster-se de incluir seu 

nome nos cadastros de inadimplentes em razão dos débitos impugnados, 

medida deferida no Id. 1003897. Inexitosa conciliação, em contestação a 

reclamada rebateu as alegações da reclamante defendendo a exigibilidade 

dos débitos, uma vez que as cobranças realizadas estão de acordo com o 

consumo variável da reclamante. Sustentou, ainda, que realizou vistoria no 

imóvel da reclamante, anterior as cobranças, e que na oportunidade fora 

notificada de vazamentos na parte interna do imóvel, mas que a 

reclamante não tomou providências. Assim, entendo não ser o caso de 

refaturamento dos débitos, tampouco que há dano moral a ser reparado. 

Realizada instrução, colheu-se o depoimento pessoal da reclamante. DO 

MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão central reside na ocorrência 

ou não de falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse 

particular, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, 

acrescendo que houve no caso presente decreto de inversão do ônus da 

prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Não está a 

reclamante desincumbida, porém, de demonstrar indícios mínimos da 

ocorrência dos fatos relatados na inicial, consoante orientação 

jurisprudencial: RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE APRESENTAR 

INDÍCIOS MÍNIMOS DE SEU DIREITO. DÍVIDAS PENDENTES, SEM 

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

CANCELAMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 

"1. A inversão do onus probandi, como preceitua o art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, não é capaz de eximir a autora do dever de 

comprovar qual a data do pedido de cancelamento, pois não se afigura 

possível determinar à parte ré o ônus de produzir prova negativa, ou seja, 

prova de que a consumidora não requereu o cancelamento antes do dia 

apontado na contestação. "2. Incumbe à parte autora a comprovação do 

fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código de 

Processo Civil, sob pena de rejeição do pleito inicial condenatório". (AC nº 

2012.085325-7, de Itajaí, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda 

Câmara de Direito Público, j. 23.04.2013). (Apelação Cível nº 

2013.013450-7, 1ª Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Paulo Henrique 

Moritz Martins da Silva. j. 14.07.2015). A reclamante sustenta que houve 

cobrança excessiva do consumo de água em seu endereço. No entanto, a 

despeito da inversão do ônus da prova, a reclamante não demonstrou a 

contento indícios mínimos da plausibilidade de suas alegações, sequer 

provou que o consumo médio em sua residência era diferente do cobrado 

pela reclamada. A reclamada, por sua vez, afirma que o consumo da 

reclamante é variável, juntou extratos de consumos, de faturas e também 

de débitos, além de comprovar que no período das faturas julgadas 

excessivas pela reclamante, fora realizada vistoria no imóvel, detectado 

vazamento visível na caixa de descarga do banheiro e que inclusive a 

reclamante se comprometeu ao reparo. Desta feita, diante da ausência de 

um panorama mais amplo do histórico de consumo no imóvel e inexistentes 

indícios minimamente críveis quanto ao excesso de cobrança alegado, a 

solução de improcedência se impõe, em consonância com a orientação 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ÁGUA. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. NÃO VERIFICADO CONSUMO 

EXCESSIVO CAPAZ DE RETIRAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA 

FATURA APRESENTADA. COBRANÇA DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso para que seja 

parcialmente reformada a sentença que afastou seu pedido de 

desconstituição e readequação da fatura de novembro de 2014. A parte 

ré, por sua vez, pede que seja reformada a sentença no ponto que 

determinou que se abstivesse de efetuar o corte no abastecimento em 

função da cobrança ora discutida. O consumo apresentado na fatura com 

vencimento em novembro de 2014 (fl.05) de fato está mais elevado que a 

média (30 m³), entretanto tal variação não se mostra excessiva a ponto de 

retirar a presunção de veracidade do documento em questão. Além disso, 

pode-se verificar que o consumo na residência da autora já apresentou 

picos de consumo anteriormente, tendo atingido 21m³ no mês de junho do 

mesmo ano (fl.59). Sendo assim, deve ser mantida a sentença no ponto 

que afastou o pedido da autora de desconstituição e readequação do 

valor da fatura em questão e indeferiu o requerimento liminar de abstenção 

de inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito. Com 
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relação à possibilidade de corte no fornecimento de energia é de ser 

reformada a sentença. Tal atitude por parte da ré será lícita, após o 

transito em julgado da presente ação e mediante notificação prévia, caso 

haja o inadimplemento da fatura ora discutida, uma vez que estando ela 

"sub judice" não há que se falar em débito pretérito. Sendo assim, deve 

ser julgada improcedente a presente ação. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005616560, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/01/2016). 

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE 

CONSUMO DE ÁGUA. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROBLEMA 

COM O MEDIDOR. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. 

COBRANÇA DEVIDA. 1. Não se conhece do agravo retido quando, ao 

ofertar as contrarrazões, o apelado deixar de reiterar o pedido de sua 

apreciação pelo Tribunal. 2. Se da análise dos autos verifica-se que as 

questões trazidas na inicial foram enfrentadas no julgado não há que se 

falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. 3. 

Ausentes elementos de prova da cobrança excessiva dos valores 

referentes ao consumo de água pela CAESB, acertada a sentença que 

julgou improcedente o pedido de nulidade da fatura do serviço. 4. Recurso 

não provido. (Apelação Cível nº 20120111118533 (900314), 4ª Turma 

Cível do TJDFT, Rel. Arnoldo Camanho de Assis. j. 07.10.2015, DJe 

22.10.2015). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE 

PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSUMO MÉDIO. 

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A parte requerente alega 

haver cobrança excessiva sem, no entanto, fazer prova do consumo 

médio anterior. Nos autos sequer especifica os meses, cuja cobrança 

entende ser abusiva. Por fim, vale ressaltar que o autor apresenta faturas 

com matrículas distintas. Recurso improvido. A súmula do julgamento 

servirá como acórdão na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Vencido o 

recorrente cabe condenação em custas e honorários, estes arbitrados em 

10% do valor da condenação devidamente atualizada, artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995. (Recurso Inominado nº 0301100-40.2007.8.04.0015, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais/AM, Rel. Marcelo Manuel da Costa Vieira. 

j. 28.04.2014). DO DESCUMPRIMENTO LIMINAR. Em que pesem as 

alegações da reclamante, a medida liminar acobertava os débitos 

referentes os meses de 01/2016 (R$805,73), 02/2016 (R$815,11) e 

03/2016 (R$869,33) e por estes estava a reclamada impedida de efetuar a 

suspensão no fornecimento de água. Desta feita, as suspensões 

ocorridas em razão de débitos diversos destes, não caracteriza 

descumprimento liminar. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a medida de urgência deferida. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010912-26.2014.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE 

CONSUMO, FORNECIMENTO DE ÁGUA]. REQUERENTE: MARIA PAIVA 

COSTA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. SÍNTESE DA DEMANDA. 

Alega a reclamante MARIA PAIVA COSTA que a reclamada ÁGUAS DE 

SORRISO é responsável pelo fornecimento de água na sua residência e 

que, sem qualquer débito a reclamada interrompeu o abastecimento de 

água em 10.09.2014. Diante do exposto, postulou indenização pelos danos 

morais suportados. Conciliação inexitosa, em contestação a reclamada 

alegou que a cobrança e corte são legítimos, não havendo ato ilícito e 

dever de indenizar. Julgado procedente o pedido da autora, em grau de 

recurso pela E. Turma Recursal fora a sentença anulada, acatando a tese 

de que com a julgamento antecipado da lide houve o cerceamento de 

defesa. Retornados os autos a este Juízo, realizou-se instrução, não 

havendo as partes produzido provas em audiência. DO MÉRITO. No que 

tange ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo que 

houve no caso presente decreto de inversão do ônus da prova, em 

consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. A respeito da 

suspensão no fornecimento de água, verifico que restou suficientemente 

comprovado, conforme se verifica nos documentos que acompanharam a 

inicial, sem qualquer débito em aberto. Demais disso, a reclamada não 

contestou que houve a suspensão no fornecimento de água, apenas 

sustentou que o fez por débitos em aberto. Desta feita, evidenciada a 

falha na prestação dos serviços, restando claro a existência do nexo 

causal entre a conduta da reclamada e as consequências sofridas pela 

reclamante com a interrupção indevida do fornecimento de serviço de 

caráter essencial, entendo que se torna justa a indenização moral 

pleiteada, já que a mesma decorre de responsabilidade objetiva. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ADIMPLÊNCIA COMPROVADA - 

ALEGAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL, POR LEITURA INCORRETA DO 

CÓDIGO DE BARRAS - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM 

MINORADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º DO CPC - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção infundada da 

prestação de serviço público configura a prática de ato ilícito. O fato de o 

consumidor não inadimplente ter, sem justo motivo, a interrupção do 

fornecimento de água de sua residência, por si só gera o dano moral (...) 

(Apelação nº 0003492-71.2011.8.11.0021, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. 

José Zuquim Nogueira. j. 24.02.2015, DJe 10.03.2015). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - 

ADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - ATO ILÍCITO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM DEVIDO - 

REDUÇÃO PARA ATENDER A REALIDADE FÁTICA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção do fornecimento do serviço de 

água de consumidor adimplente constitui ato ilícito capaz de ensejar a 

obrigação de indenizar os danos morais. (...) (Apelação nº 

0010307-46.2008.8.11.0003, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. j. 27.01.2015, DJe 05.02.2015). Nessa linha, 

considerando as circunstâncias do fato, a condição econômica das 

partes, o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da 

indenização por dano moral, reputo adequado o valor de R$3.000,00 (três 

mil reais), suficiente para compensar a reclamante pela angústia e 

transtornos experimentados, bem como para dissuadir a reclamada a 

repetir o ato ilícito, por meio da melhor gestão de seus departamentos 

administrativo e financeiro. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido, para o efeito de condenar a reclamada pagar à 

reclamante, a título de danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), 

a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da citação 

(NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004835-18.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]. 
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REQUERENTE: VALDIR DALLAGNOL REQUERIDO: ELVIRO INACIO 

FERREIRA DE SOUZA SÍNTESE DA DEMANDA. VALDIR DALL’AGNOL 

ajuizou ação de cobrança em face de ELVIRO INACIO FERREIRA DE 

SOUZA, objetivando o recebimento de crédito no valor original de 

R$1.360,00 (um mil e trezentos e sessenta reais), decorrente de verbas 

de locação e contas de energia elétrica não quitadas do imóvel de 

propriedade do reclamante. DO MÉRITO. Embora citado (Id. 11096420), o 

reclamado não compareceu à audiência de conciliação (Id. 11459080), 

razão pela qual o declaro revel, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito. Isso porque a dívida alegada está 

demonstrada pelos documentos apresentados com o pedido inicial, ao 

passo que o reclamado sequer se interessou em participar da demanda, 

conjunto probatório que restou incontroverso. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de condenar o 

reclamado ao pagamento do valor total de R$1.360,00 (um mil e trezentos 

e sessenta reais), valor a ser atualizado monetariamente a partir do 

vencimento (abril/2017), e acrescidos de juros legais, a partir da data da 

citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCHEILA ROSANE STREG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA BERTOLINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000083-03.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CITAÇÃO, Intimação / 

Notificação]. REQUERENTE: SCHEILA ROSANE STREG REQUERIDO: 

PAMELA CRISTINA BERTOLINO SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a 

reclamante SCHEILA ROSANE STREG que possui um canil e no dia 

18.04.2016 efetuou a venda de uma cadela da raça Poodle à reclamada 

PAMELA CRISTINA BERTOLINO pelo valor de R$600,00 (seiscentos reais), 

que seria pago até 22.04.2016, o que não ocorreu, razão pela qual ajuizou 

a presente ação. DO MÉRITO. Embora citada/intimada (Id. 10768535), a 

reclamada não compareceu à audiência de conciliação (Id. 11438963), 

diante do que declaro sua revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito. Isso porque a dívida alegada está 

demonstrada pelos documentos apresentados com o pedido inicial, ao 

passo que a reclamada sequer se interessou em participar da demanda, 

conjunto probatório que restou incontroverso. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de condenar a 

reclamada a pagar à reclamante o valor de R$600,00 (seiscentos reais), 

valor a ser atualizado monetariamente a partir do vencimento (22.04.2016), 

e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004517-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILENE DOS REIS RAGIOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JIAN CARLOS VIGOLO (REQUERIDO)

LUCAS DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004517-35.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. REQUERENTE: VALCILENE DOS REIS RAGIOTTI REQUERIDO: 

LUCAS DA SILVA SANTOS, JIAN CARLOS VIGOLO SÍNTESE DA 

DEMANDA. Alega a reclamante VALCILENE DOS REIS RAGIOTTI que no 

dia 24.04.2017 conduzia o veículo FORD/RANGER, placa QBL-1618, pela 

Rodovia BR-163, próximo ao KM 779, neste município, quando o veículo 

VW/GOL, placa DVK-5209, conduzido pelo reclamado JIAN CARLOS 

VÍGOLO e de propriedade do reclamado LUCAS DA SILVA SANTOS, 

colidiu na traseira do seu veículo. Em decorrência, a reclamante postula a 

reparação do dano material consistente no reembolso do pagamento da 

franquia do seguro para conserto do veículo, no valor de R$2.887,00 (dois 

mil e oitocentos e oitenta e sete reais), além de indenização por danos 

morais, tudo acrescido de 40% (quarenta por cento) a título de despesas 

com a contratação de advogado. Realizada audiência de conciliação, os 

reclamados não compareceram, havendo a reclamante manifestado pela 

desistência da ação em relação ao LUCAS DA SILVA SANTOS e pugnado 

pelo reconhecimento da revelia em relação ao reclamado citado, JIAN 

CARLOS VÍGOLO. DO MÉRITO. Inicialmente, anoto que, alegando a parte 

autora desinteresse no prosseguimento da ação, é o caso de extinção do 

feito, sem resolução do mérito, em relação ao reclamado LUCAS DA 

SILVA SANTOS, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, dispensada a 

anuência das partes reclamadas (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º). Quanto ao 

reclamado JIAN CARLOS VÍGOLO, embora citado (Id. 11098515), não 

compareceu à audiência de conciliação (Id. 11489652), razão pela qual o 

declaro revel, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal 

comando normativo que a revelia acarreta a presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário resultar da prova dos 

autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada se 

da análise das provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver 

conclusão diferente do que alega o requerente” (Apelação Cível do 

Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de 

Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). É certo que, somente se 

inverossímeis os fatos alegados, ou quando a versão exposta se choca 

com outros elementos probatórios existentes nos autos, é que os efeitos 

da revelia devem ser relativizados. Não é o caso. Verifica-se que os fatos 

narrados pela reclamante encontram total respaldo nos elementos de 

convicção apresentados no feito, dentre eles o Boletim de Ocorrência nº 

2017.143380 com versão condizente com os orçamentos dos reparos, 

além das fotografias dos danos na parte traseira do veículo. O reclamado, 

por seu turno, corroborando a tese de que se recusa a pagar os custos 

com o conserto do veículo, ignorou o chamamento ao feito para 

apresentar sua versão aos fatos postos na inicial, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, 

ônus que a ele competia (NCPC, art. 373, II). Assim, a partir da 

comprovação da dinâmica do acidente, tem-se que os danos materiais 

estão suficientemente demonstrados pelo contrato de seguro do veículo e 

comprovante de abertura de sinistro com o consequente pagamento da 

franquia no valor de R$2.887,00 (dois mil e oitocentos e oitenta e sete 

reais), devendo o reclamado arcar com o ressarcimento do valor. No que 

tange ao dano moral pleiteado, entendo que não está caracterizado no 

caso em questão, porquanto é sabido que o dano moral indenizável deve 

prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele 
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que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória 

ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos 

do cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do 

dever de indenizar. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela 

reclamante, não configura causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento 

ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis, não 

passando a situação concreta noticiada de mero aborrecimento do 

cotidiano. DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. Com 

referência à pretensão de reparação de danos materiais, referentes à 

contratação de advogado pela reclamante, não merece prosperar. Isso 

porque o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, por 

ocasião do julgamento do REsp 1134725/MG, acabou sendo superado no 

julgamento do EREsp n. 1155527/MG, de relatoria do Min. Sidnei Beneti. Na 

oportunidade, a Min. Nancy Andrighi, relatora do precedente anterior, 

acabou por alinhar-se ao entendimento segundo o qual a verba 

correspondente aos honorários advocatícios não compõe o dano material. 

Eis a ementa do acórdão correspondente ao precedente invocado: 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS DE ADVOGADO DO RECLAMANTE, COBRADOS AO 

RECLAMADO PARA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JULGADA 

PROCEDENTE. 1) COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, A 

DESPEITO DE ORIENTAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 

45/2004, MAS EMBARGOS CONHECIDOS DADA A PECULIARIDADE DOS 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA; 2) INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR, 

NO ÂMBITO GERAL DO DIREITO COMUM, RESSALVADA INTERPRETAÇÃO 

NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO; 3) IMPOSSIBILIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO JULGADO PARADIGMA; 4) EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA IMPROVIDOS. 1 – Embora, após a Emenda Constitucional 

45/2004, competente a Justiça do Trabalho para dirimir questões atinentes 

à cobrança ao Reclamado de honorários advocatícios contratuais 

despendidos pelo Reclamante para a reclamação trabalhista, conhece-se 

dos presentes Embargos de Divergência, porque somente ao Superior 

Tribunal de Justiça compete dirimir divergência entre suas próprias 

Turmas. 2 – No âmbito da Justiça comum, impossível superar a orientação 

já antes firmada por este Tribunal, no sentido do descabimento da 

cobrança ao Reclamado de honorários advocatícios contratados pelo 

Reclamante; para a Reclamação Trabalhista, porque o contrário significaria 

o reconhecimento da sucumbência por via oblíqua e poderia levar a 

julgamentos contraditórios a respeito do mesmo fato do patrocínio 

advocatício na Justiça do Trabalho. 3 – Manutenção do Acórdão 

Embargado, que julgou improcedente ação de cobrança de honorários 

contratuais ao Reclamado, a despeito da subsistência do julgamento 

paradigma em sentido diverso, pois não sujeito à devolução recursal 

nestes Embargos de Divergência. 4 – Embargos de Divergência 

improvidos. (EREsp 1155527/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Segunda 

Seção, DJe 27/06/2012). DISPOSITIVO. a) HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação em relação ao reclamado LUCAS DA SILVA SANTOS 

e julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, em relação a ele; 

b) julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de 

condenar o reclamado JIAN CARLOS VÍGOLO pagar à reclamante, a título 

de danos materiais, o valor de R$2.887,00 (dois mil e oitocentos e oitenta e 

sete reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do 

desembolso, e acrescidos de juros legais, a partir da data do fato (Súmula 

54 do STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002292-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1002292-42.2017.8.11.0040, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[PERDAS E 

DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO, CUSTAS]. REQUERENTE: MATHEUS SILVA GONCALVES 

REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA SÍNTESE DA DEMANDA. 

Alega o reclamante MATHEUS SILVA GONÇALVES que aproximadamente 

fevereiro/março/2015 adquiriu da reclamada APPLE COMPUTER BRASIL 

LTDA um smartphone pelo valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais). 

Afirma que em 30 (trinta) dias o aparelho apresentou defeito “ficando a 

tela toda vermelha”. Encaminhado o aparelho para a assistência 

autorizada pelos Correios, até a data da propositura da ação (09.05.2017), 

o bem ainda não havia retornado. Por tais fatos, postulou a restituição do 

valor pago pelo produto, além de indenização pelos danos morais 

suportados. Conciliação frustrada, em contestação a reclamada suscitou 

preliminar de carência de ação, inépcia da petição ação, cerceamento de 

defesa e no mérito aduziu que o reclamante não comprovou a compra do 

produto, tampou o envio para a assistência técnica e recebimento, 

inexistindo conduta ilícita capaz de ensejar reparação de danos. Realizada 

instrução e julgamento, inquiriu-se um informante. DAS PRELIMINARES. 

Afasto as preliminares suscitadas, uma vez que se sustentam em 

alegações que se confundem com o mérito da demanda. DO MÉRITO. É 

sabido que a incidência da Lei 8.078/90 traz a possibilidade de inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII). Não 

obstante, o fato da inversão não desobriga o consumidor de produzir o 

mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram 

plausibilidade à sua sustentação. No caso sob análise, o reclamante alega 

que adquiriu um smartphone da reclamada e ao apresentar defeito este 

aparelho foi encaminhado para assistência técnica para reparo, sem, no 

entanto, receber o bem de volta. A reclamada, por seu turno, sustenta que 

não há qualquer prova da compra de aparelho pelo reclamante, do envio 

para reparo de qualquer produto pelo reclamante e recebimento deste 

aparelho pela reclamada, o que inclusive a impede de se defender, não 

havendo, portanto, qualquer dano a ser reparado. Nesse contexto, em que 

pesem as alegações do reclamante, assiste razão à reclamada, porquanto 

o reclamante sequer comprovou que adquiriu produto da reclamada, o que 

facilmente teria feito com a simples apresentação da nota fiscal, mas não, 

o reclamante nem mesmo a data certa da compra informou na inicial. O 

envio do produto para reparo igualmente não restou comprovado. O e-mail 

apresentado com a inicial, ao qual o reclamante se apega como prova do 

recebimento do produto pela reclamada, não há número de pedido, ordem 

de serviço, aprovação de reparos, nem mesmo o nome do reclamante se 

visualiza no documento. Nessa senda, não há como exigir da reclamada 

prova em sentido negativo, cabendo ao reclamante comprovar fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, I, do NCPC), qual seja, primeiramente 

que adquiriu produto da reclamada e, após, que o enviou para reparo. 

Desta feita, não havendo o reclamante se desincumbido em provar os 

fatos constitutivos de seu direito, e diante da fragilidade probatória 

constante nos autos, a improcedência do pedido se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON SOUSA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: MAICON 

SOUSA MACHADO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Embora 

intimada a reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício 

sanável constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA, bem como o 

comprovante de endereço ou declaração de domicilio), diante do que se 

impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos 
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termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência aprazada neste 

feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL-TUPPERWARE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1003055-43.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DANIELA SILVA DOS ANJOS 

REQUERIDO: TROPICAL-TUPPERWARE SÍNTESE DA DEMANDA. DANIELA 

SILVA DOS ANJOS ajuizou reclamação em face de 

TROPICAL-TUPPERWARE, objetivando a desconstituição de débito e a 

reparação de danos morais decorrentes da inscrição de seu nome em 

cadastro de inadimplentes. Postulou: a) em sede liminar a suspensão da 

restrição inserida; b) declaração de inexistência do débito; c) indenização 

por danos morais. A medida urgente foi deferida (id. 8268118). Sobreveio 

contestação (id. 9948252). Impugnada a contestação (id. 10043509). DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, 

razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do NCPC. Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito. 

DO MÉRITO. A questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Pois bem, ainda com a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, certo é 

que a reclamada demonstrou nos autos a prestação regular de seus 

serviços, bem como a relação contratual entre as partes que deu origem 

ao crédito e consequente inscrição em cadastro de inadimplentes (id. 

9948264, 9948271 e 9948281). Embora impugnado pela reclamante, 

tem-se que efetivamente realizou a primeira compra de produtos junto à 

reclamada, pois fora gerado Código de Consultor(a) sob o n. 081462 (id. 

9948271-Pág. 1) na forma da cláusula “1” do regulamento devidamente 

assinado pela reclamante no id. 9948264-Pág. 2: Após a 1ª compra, será 

gerado um Código de Consultor (a) / Demonstrador (a) que permitirá o 

acesso ao site de pedidos www.tuppeware.com.br/criativa, tendo como 

senha inicial o seu CPF. Esta senha deverá ser alterada para uma senha 

confidencial e de uso pessoal. Logo, diante da regularidade da cobrança, 

a conduta praticada pela reclamada amparou-se no exercício regular de 

direito. Por outro lado, comprovada a prestação do serviço, bem como a 

inadimplência da reclamante, presente está o descumprimento da 

obrigação por esta, ensejando a condenação em efetuar o pagamento da 

parcela inadimplida, conforme postulado no pedido contraposto, em 

consonância com o art. 389 do Código Civil. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para o efeito de condenar a reclamante a pagar à reclamada 

o valor de R$912,21 (novecentos e doze reais e vinte e um centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescidos 

de juros legais, a partir da ciência da reclamante do pedido contraposto. 

Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% (dois 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), bem como ao pagamento 

das custas processuais e de honorários em favor do patrono da 

reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 03 (três) 

URH. Revogo a medida de urgência deferida neste feito. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada 

requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006464-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MELISSA SZUR BETANIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: JANAINA 

MELISSA SZUR BETANIN REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. I – 

Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 

51, §1º), HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, (Id 11955929), 

julgando assim extinto o processo. II – Isento de custas e honorários (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004000-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - IGHASMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004000-30.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: MARIANA SANTOS COSTA REQUERIDO: INSTITUTO DE 

GESTAO HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO ESTADO DO MATO 

GROSSO - IGHASMAT SÍNTESE DA DEMANDA. MARIANA SANTOS 

COSTA ajuizou reclamação em face de INSTITUTO DE GESTÃO 

HOSPITALAR E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO ESTADO DO MATO GROSSO 

- IGHASMAT, objetivando a desconstituição de débito e a reparação de 

danos morais decorrentes da inscrição de seu nome em cadastro de 

protesto. Postulou: a) em sede liminar a suspensão da restrição inserida; 

b) declaração de inexistência do débito; c) indenização por danos morais. 

A medida urgente foi deferida (id. 9331294). Em contestação, a reclamada 

alegou: a) a cobrança é referente ao fornecimento do medicamento 

“Nausedron” não abrangido pelo plano de saúde da reclamante; b) 

previsão contratual da cobrança dos materiais e medicamento não 

cobertos pelo plano de saúde; c) inexistência de dano moral; d) pedido 

contraposto para condenar a reclamante a pagar à reclamada o valor do 

medicamento. Impugnação à contestação (id. 11579285). DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, 

razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do NCPC. Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito. 

DO MÉRITO. A questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
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insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Pois bem, ainda com a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, certo é 

que a reclamada demonstrou nos autos a prestação regular de seus 

serviços, bem como a relação contratual entre as partes que deu origem 

ao crédito e consequente inscrição em cadastro de protesto (id. 

11536351-Pág.1 e 7; 1536347-Pág.1 e 6; 11536346-Pág.1-2; 

11536356-Pág.1-3, 11536358-Pág. 1-3 e 11536355-Pág. 1). Ademais, 

conforme a cláusula 14 do contrato juntado no id. 11536346-Pág.1-2, a 

reclamante fora advertida que arcaria com o pagamento dos valores dos 

materiais e medicamentos não abrangidos pelo plano de saúde, vejamos: 

14. Concordo(amos) que materiais e medicamentos que não forem 

cobertos pelo Plano e/ou Seguro Saúde, deverão ter seu pagamento 

efetuado por mim (nós) no ato da alta, conforme tabela de preços do 

hospital e caso não seja efetivado, subordina-se ao disposto no item 8 

desse documento. Logo, diante da regularidade da cobrança, a conduta 

praticada pela reclamada amparou-se no exercício regular de direito. Por 

outro lado, comprovada a prestação do serviço, bem como a inadimplência 

da reclamante, presente está o descumprimento da obrigação por esta, 

ensejando a condenação em efetuar o pagamento da parcela inadimplida, 

conforme postulado no pedido contraposto, em consonância com o art. 

389 do Código Civil. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto, para o efeito de 

condenar a reclamante a pagar à reclamada o valor de R$33,84 (trinta e 

três reais e oitenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento, e acrescidos de juros legais, a partir da 

ciência da reclamante do pedido contraposto. Revogo a medida de 

urgência deferida neste feito. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004812-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. A. D. J. S. (REQUERENTE)

MYCHAEL AURELIO SECOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004812-72.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: MYCHAEL AURELIO 

SECOLINI, CAIO EMMANUEL APARECIDO DE JESUS SECOLINI REQUERIDO: 

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Verifica-se que o reclamante CAIO EMMANUEL APARECIDO DE 

JESUS SECOLINI é parte ilegítima para figurar no polo ativo desta ação, 

porquanto se trata de incapaz, o que faz incidir a vedação expressa 

contida no art. 8º, caput, da Lei nº 9.099/95, que assim dispõe: Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. Portanto, ausente legitimidade, 

deve o processo ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art. 

51, IV, da Lei nº 9.099/95. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal 

de Justiça deste Estado: RECURSO INOMINADO - INCAPAZ 

REPRESENTADO POR GENITORA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS - VEDAÇÃO PREVISTA NO 8º DA LEI 9.099/95 - 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. (RI 642/2011, DR. DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 18/05/2011, Publicado no DJE 04/06/2011). 

PROCESSUAL CIVIL E JUIZADOS ESPECIAIS - INCAPAZ - INTERESSE - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Se ao menos um dos vários 

recorrentes ainda não atingiu a maioridade, sua incapacidade, ainda que 

relativa, lhes afasta todos da competência dos Juizados Especiais. (RI 

3967/2009, DRA. SERLY MARCONDES ALVES, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 06/10/2009) Isso posto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcro nos artigos 

51, IV, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004719-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI DA SILVA STEFANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004719-12.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CITAÇÃO]. REQUERENTE: ROSEMARI DA SILVA 

STEFANELLO REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA SÍNTESE DA DEMANDA. 

Alega a reclamante ROSEMARI DA SILVA STEFANELLO, que em 2014 

firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a reclamada 

UNIC SORRISO LTDA. Sustenta ser beneficiária de financiamento 

estudantil – FIES no percentual de 100%. Todavia, mesmo sem reprovas 

seu acesso ao portal do aluno estava bloqueado no semestre 2017/2, e ao 

procurar a reclamada fora informada que no período de 2015/2 aditou o 

FIES em valor menor e 2016/1 o aditamento foi feito em valor maior. 

Postulou: a) em sede liminar a regularização de sua matrícula no 8º 

semestre com liberação ao portal do aluno; b) convolar em definitiva a 

medida urgente; c) reparação dos danos morais no valor de R$10.739,28 

(dez mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos). A medida 

urgente foi deferida (id. 9848973). Em contestação a reclamada alegou: a) 

o nome da reclamante não fora inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito; b) ausência de dano moral por ser legítima a dívida; c) em caso de 

condenação a fixação dos danos morais em patamar razoável; d) 

improcedência do pedido de inversão do ônus da prova. Impugnação à 

contestação (id. 11586849). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito 

dispensa produção de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. Não havendo questões 

preliminares, passo à análise do mérito. DO MÉRITO. No caso em análise, 

não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Acresça-se que embora não 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, cabe à reclamada 

comprovar a licitude da cobrança impugnada pela reclamante. Em que 

pese a reclamada sustentar a inexistência dos danos morais, não 

demonstrou a legitimidade da dívida combatida pela reclamante. Nesse 
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norte, a reclamante juntou comprovante de contratação do financiamento 

estudantil – FIES no percentual de 100% (id. 9832990), o qual fora aditado 

em 2º/2015 em valor menor (-R$2.413,81-id. 9832890) e 1º/2016 em valor 

maior (+R$2.413,81-id. 9832902), ou seja, com a compensação entre o 

débito e o crédito nada deve a reclamante à reclamada. Por outro lado, a 

reclamada deixou de impugnar o direito alegado pela reclamante, 

porquanto somente buscou justificar a inexistência do dever de indenizar, 

sem demonstrar no que consiste a dívida. Quanto aos danos morais, a 

simples cobrança indevida não é passível de indenização por danos 

morais, uma vez que não houve se quer a indevida inscrição do débito, ou 

qualquer outro prejuízo à personalidade da reclamante capaz de justificar 

a pretendida reparação moral. Nesse sentido é o entendimento do E. 

Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE 

UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPRETAÇÃO A 

CONTRARIO SENSU DA SÚMULA Nº 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL. 

COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NºS 

83 E 7 DO STJ. 1. Quando os fundamentos da decisão de inadmissibilidade 

do recurso especial não são suficientes por si sós para a manutenção do 

julgado, a impugnação de apenas um deles, por viabilizar o exame do 

recurso especial no ponto atacado, afasta o óbice da Súmula nº 182 do 

STJ. Interpretação a contrário sensu da Súmula nº 283/STF. 2. Inexistindo 

inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança de 

valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais 

indenizáveis. Precedentes. Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 3. Nos 

casos em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, 

conclui pela inexistência de dano moral, não cabe ao STJ revisar tal 

entendimento em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

680.941/SP (2015/0061944-3), 3ª Turma do STJ, Rel. João Otávio de 

Noronha. j. 17.03.2016, DJe 29.03.2016). Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE procedente o pedido inicial para o efeito de declarar a 

inexistência do débito no valor de R$2.413,81 (dois mil quatrocentos e 

treze reais e oitenta e um centavos). Convolo em definitiva a medida 

cautelar deferida neste feito. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE RAMOS GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE COLELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1001542-40.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: MARCOS 

ANDRE RAMOS GARCIA REQUERIDO: ALEXANDRE COLELLA SÍNTESE DA 

DEMANDA. MARCOS ANDRE RAMOS GARCIA ajuizou reclamação em 

face de ALEXANDRE COLELLA, alegando que em junho/2016 adquiriu do 

reclamado o veículo VW/GOLF, placa ANH-2203, pela quantia de 

R$12.000,00 (doze mil reais). Ao tentar efetuar a transferência do veículo 

para o seu nome junto ao Detran/MT, no momento da vistoria o servidor do 

órgão constatou indícios de adulteração do chassi do veículo, sendo o 

veículo então apreendido. Concluída a perícia pela adulteração do chassi, 

o reclamante tentou a solução do impasse, mas o reclamado resistiu. 

Diante do narrado, a reclamante propôs a presente ação, no intuito de ver 

o reclamado condenadas a reparar o dano material, consistente na 

restituição do valor pago pelo veículo, além de R$1.095,00 (um mil e 

noventa e cinco reais) gastos com a compra de três pneus novos e outras 

peças para o veículo. Conciliação frustrada, o reclamado não apresentou 

contestação. Realizada instrução e julgamento, inquiriu-se um informante. 

DO MÉRITO. Embora a presença da parte demandada na audiência de 

conciliação afaste a revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a não 

contestação do feito, por escrito ou oralmente, contudo, tornam 

incontroversos os fatos alegados, conduzindo às consequências 

pretendidas no pedido inicial. Nessa senda, os documentos que 

acompanharam a inicial atestam que o reclamado vendeu ao reclamante 

veículo com chassi adulterado, o que levou à apreensão do veículo e 

assim permanece até a presente data. Desta feita, havendo certeza 

quanto ao vício alegado, até porque o reclamado não negou a existência, é 

caso de restituição da quantia paga pelo veículo, bem como os valores 

gastos com a manutenção do carro, vez que o reclamado não se 

interessou em apresentar qualquer fato modificativo, extintivo ou 

desconstitutivo do direito do reclamante. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial, para o efeito de: 

a) condenar o reclamado ao pagamento a título de danos materiais, do 

valor de R$12.000,00 (doze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, 

a partir do desembolso, e acrescidos de juros legais, a partir da data da 

citação (NCPC, art. 240); b) condenar o reclamado ressarcir ao reclamante 

as despesas com a manutenção do veículo no valor de R$1.095,00 (um mil 

e noventa e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

desembolso, e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação 

(NCPC, art. 240). Estando o veículo apreendido, fica o reclamado 

autorizado a receber o veículo quando da restituição. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada 

requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010938-87.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: MACHADO 

CARNIEL & CIA LTDA - ME REQUERIDO: AGNALDO DE OLIVEIRA Trata-se 

de reclamação proposta por MACHADO CARNIEL E CIA LTDA-ME em face 

de AGNALDO DE OLIVEIRA, relata a reclamante que é credora do 

reclamado na quantia de R$ 2.103,50 (dois mil reais cento e três reais e 

cinquenta centavos), representada através de ordens de serviços 

constantes no Id. 994396. Citado o reclamado (Id. 12018993), o mesmo 

não apresentou contestação, bem como não compareceu à audiência de 

conciliação. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. O reclamado foi citado no dia 26.02.2018, de forma eficaz 

conforme preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, contudo, sequer 

demonstrou interesse em participar ativamente dos atos processuais, 

deixando de comparecer à audiência de conciliação e apresentar 

contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 

9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta 

a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se 

o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é 

absoluta, podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos 

autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está 

comprovada pelas ordens de serviços, assinadas pelo reclamado, 

acostadas no Id. 994396, servindo como prova. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar o reclamado a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ $ 2.103,50 (dois mil reais cento e três reais 

e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de 

ajuizamento da reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data 

da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 
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recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010541-91.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]. REQUERENTE: 

NICOLINA FRANCISCA DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos, bem como a 

concordância da parte reclamante, dou por cumprida a obrigação a cargo 

da reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do 

valor depositado, observando-se os dados indicados no Id. 11826017. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010020-20.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALY TEIXEIRA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO)

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010020-20.2014.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[]. EXEQUENTE: NATHALY TEIXEIRA BENTO EXECUTADO: AVIANCA 

I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos, bem como a 

concordância da parte reclamante, dou por cumprida a obrigação a cargo 

da reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do 

valor depositado, observando-se os dados indicados no Id. 12296346. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003891-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1003891-16.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LEANDRO LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I – Tendo em vista o depósito 

acostado aos autos, bem como a concordância da parte reclamante, dou 

por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. II – Expeça-se alvará 

para levantamento da totalidade do valor depositado, observando-se os 

dados indicados no Id. 12278830. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1002807-77.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA 

REQUERIDO: CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE 

VEICULOS LTDA I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos, bem 

como a concordância da parte reclamante, dou por cumprida a obrigação 

a cargo da reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da 

totalidade do valor depositado, observando-se os dados indicados no Id. 

12318404. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 182616 Nr: 10638-96.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO MENDES 

FIGUEIREDO - OAB:5390/MS

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação Penal proposta pelo MPE em face do acusado LUIZ 

CARLOS DA ROCHA, pela prática dos delitos descritos nos artigos 12 e 

16, ambos da Lei nº. 10.826/03, fls. 5/7.

Denúncia recebida em 19 de dezembro de 2017, fl. 225.

Citação do acusado em 31 de janeiro de 2018, fls. 230v/231.

Defesa Prévia apresentada pela defesa do acusado Luiz, em 02 de março 

de 2018, fls. 233/239 e documentos de fls. 240/241.

Exceção de Incompetência de Juízo apresentada pela Defesa do acusado 

Luiz Carlos da Rocha, fls. 242/248 e documentos de fls. 249/291.

Parecer Ministerial de fls. 292/295, pelo não acolhimento do pedido de 

Exceção de Incompetência deste Juízo.

É o relatório, Decido.

Quanto à alegação de Exceção de Incompetência deste Juízo.

Quanto ao pedido de Exceção de Incompetência alegado pela defesa do 

acusado Luiz Carlos, penso que não deve prosperar.

É que do cotejo probatório carreado aos autos até o presente momento, 

não apresenta qualquer ligação com o fato no qual se deu os mandados 

de busca e apreensão.

Pois bem. Conforme se verifica dos autos, precisamente dos mandados de 

Busca e Apreensão realizadas na residência do acusado, bem como da 

decisão que deferiu as buscas e apreensões, em nenhum momento ficou 

determinado expressamente a Busca e Apreensão de armas, não 
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havendo dessa forma, qualquer vinculação o presente auto com a ação 

penal deflagrada na 23ª Vara Federal de Curitiba – PR.

 Neste Sentido, STJ – AREsp: 1151468 RN 2017/0213066-6, Relator: 

Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 30/10/2017.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.151.468 - RN (2017/0213066-6) 

RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO AGRAVANTE : CEZAR AUGUSTO 

CARVALHO ADVOGADO : ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - 

RN008884 AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial 

interposto em face de decisão que inadmitiu recurso especial por 

incidência do óbice da Súmula 7/STJ. Alega o agravante, em síntese, que o 

recurso especial atende a todos os requisitos bem como que a decisão 

recorrida não demanda reexame fático-probatório. Foi apresentada 

contraminuta às fls. 399/403. O Ministério Público Federal manifestou-se 

pelo desprovimento do recurso (fls. 420/424). É o relatório. Decido. 

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito 

descrito no art. 12 da lei 10826/03 à pena de 1 ano e 4 meses de 

detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa. 

Alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 83 do Código de Processo 

Penal, além de divergência jurisprudencial. Sustenta, para tanto, que todos 

os atos processuais praticados pelo magistrado da 8ª Vara Criminal da 

Comarca de Natal/RN devem ser anulados, tendo em vista a prevenção do 

juízo da 6ª Vara Criminal da referida comarca. O Tribunal a quo assim se 

pronunciou no ponto (fls. 268/270): Dessa forma, a alegação não é 

preclusa, razão pela qual merece ser afastado esse fundamento de 

rejeição da preliminar arguida pela defesa. Entretanto, não há como ser 

acolhida a referida preliminar, uma vez que, como já adiantado no acórdão 

embargado ao se reiterar as razões da sentença apelada para afastar a 

nulidade suscitada, não há conexão entre as ações penais para provocar 

a atração de competência pela prevenção. Inclusive, a Exceção de 

Incompetência oposta pela defesa foi indeferida também por essa 

fundamentação, detalhadamente exposta pelo juízo de primeiro grau, a 

qual me acosto novamente e ora transcrevo para evitar tautologia 

desnecessária: "Trata-se de ação penal em curso neste juízo contra o 

acusada CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO, por crime de posse irregular 

de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n° 

10.826/2003, em que o acusado argui a incompetência do juízo, aduzindo 

que o feito é de competência da 6 Vara com o acusado Criminal, em razão 

de que a arma apreendi decorreu de uma busca e apreensão determinada 

por aquele juízo, em decorrência da operação "Sitiai Fechado". O Ministério 

Público, em parecer de fls. retro, opinou pelo indeferimento do pedido. E o 

que basta relatar. Decido. Os fatos apurados pela operação "Sinal 

Fechado", que culminaram na ação penal n° 0135747-04.2011.8.20.000, 

tratam de formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro e dispensa 

indevida de licitação, enquanto o crime sob apuração nestes autos é o de 

posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Portanto, os fatos 

apurados neste processo e aqueles em curso na 6a Vara Criminal são 

diversos e não guardam conexão probatória. Ademais, o mandado de 

busca e apreensão expedido por aquele juízo não tinha como objeto a 

apreensão da arma. Do contrário, aí sim, haveria prevenção por parte 

daquele juízo para apurar, também, o crime denunciado nestes autos. Na 

verdade, esta ação penal originou-se de prisão em flagrante pela posse 

irregular da arma de fogo, ocasionalmente encontrada na residência onde 

se cumpria a busca e apreensão. Desta forma, a competência para a 

apuração do crime de posse irregular de arma de fogo, 

necessariamente,deveria ser por distribuição e não por prevenção, como 

pretende o excipiente. Vê-se, assim, que a prova da materialidade e 

autoria do crime sob apuração nestes autos não depende das provas 

obtidas no processo oriundo da operação "Sinal Fechado" e nem o 

inverso, ou seja, o descortinamento das infrações apuradas naquele juízo 

não depende das provas acerca da materialidade e autoria do crime de 

posse irregular de arma de fogo, ora sob apuração nestes autos. Diante 

do exposto, indefiro a exceção de incompetência." Assim sendo, 

impossível a concessão de efeitos infringentes para declarar nulos os 

atos produzidos pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, já 

que competente para o julgamento da ação penal. Ante o exposto, 

conheço dos presentes embargos e os acolho parcialmente, tão somente 

para afastar a preclusão enquanto fundamento da rejeição da preliminar 

de nulidade suscitada pela defesa, mantendo-se o dispositivo em função 

da falta de conexão entre os feitos e conseqüente validade dos atos 

praticados pelo juízo da 8a Vara Criminal de Natal/RN. Conforme 

consignado pelo acórdão recorrido (...) Os fatos apurados pela operação 

"Sinal Fechado", que culminaram na ação penal n° 

0135747-04.2011.8.20.000, tratam de formação de quadrilha, peculato, 

lavagem de dinheiro e dispensa indevida de licitação, enquanto o crime 

sob apuração nestes autos é o de posse irregular de arma de fogo de uso 

permitido. Portanto, os fatos apurados neste processo e aqueles em curso 

na 6a Vara Criminal são diversos . Assim, não há falar em conexão 

probatória. Isso porque, este Tribunal Superior entende que a conexão 

probatória é verificada quando os fatos apurados em uma ação penal 

influem diretamente na outra, o que não ocorre no presente caso, uma vez 

que se trata de fatos distintos. Nesse mesmo sentido: PROCESSUAL 

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IMPORTAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E 

SEUS ACESSÓRIOS PELA MESMA PESSOA E EM LOCAIS DIVERSOS. 

CONEXÃO INSTRUMENTAL. ART. 76, INCISO, III, DO CPP. JURISDIÇÃO DE 

MESMA CATEGORIA. COMPETÊNCIA QUE SE DEFINE PELO LUGAR DE 

MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES OU PELA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 76, III, do Código de Processo Penal 

estabelece a conexão probatória ou instrumental, que se caracteriza nas 

hipóteses em que a prova de uma infração influi direta e necessariamente 

na prova de outra. [...] 5. Conflito conhecido para declarar a competência 

do Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Santos, ora suscitado. 

(CC 128.432/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/03/2017, DJe 15/03/2017). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FOGO E DE MUNIÇÕES, POSSE 

E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO, 

ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. CARACTERIZADA A 

TRANSNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LESÃO 

AOS INTERESSES DA UNIÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 122/STJ. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO FEDERAL. [...] 3. A conexão probatória se configura na hipótese 

em que a prova de uma infração puder, de alguma forma, influir na de 

outra (art. 76 do CPP). 4. No caso, incidente a Súmula 122/STJ ("Compete 

à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos 

de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, 

"a", do Código de Processo Penal"), resta ao juízo suscitado a tarefa de 

processar e julgar os crimes pelos quais denunciados os interessados. 5. 

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da Vara 

Criminal e Juizado Especial Criminal de Maringá - SJ/PR , o suscitado. (CC 

126.235/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

09/11/2016, DJe 18/11/2016). Documento: 77256996 - Despacho / Decisão 

- Site certificado - DJe: 30/10/2017 Página 3 de 4 Segundo consta do 

acórdão recorrido (...) a prova da materialidade e autoria do crime sob 

apuração nestes autos não depende das provas obtidas no processo 

oriundo da operação "Sinal Fechado" e nem o inverso, ou seja, o 

descortinamento das infrações apuradas naquele juízo não depende das 

provas acerca da materialidade e autoria do crime de posse irregular de 

arma de fogo, ora sob apuração nestes autos, de forma que a alteração 

de tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, o que é 

vedado em recurso especial, pelo enunciado sumular 7/STJ. Ante o 

exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 

de outubro de 2017. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator.

Pelo exposto, deixo de acolher a Exceção de Incompetência apresentada 

pela Defesa do acusado LUIZ CARLOS DA ROCHA.

Quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção.

Considerando que trata-se de matéria que confunde-se com o mérito da 

presente ação penal, e portanto necessário a instrução probatória, deixo 

para analisar no momento da prolação da sentença.

No mais, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril 

de 2018, às 18h15min.

Depreque-se a intimação e o interrogatório do réu.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Depreque-se para a Comarca de Londrina – PR, a oitiva das testemunhas 

arroladas pela Defesa na fl. 239.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo MPE na fl. 7, deprecando-se a 

inquirição das testemunhas residentes em outras Comarcas.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Quanto ao pedido de Acautelamento das armas apreendidas nos autos.

Considerando o contido na decisão de fl. 221 item “4.1”, oficie-se a 23ª 

Vara Federal de Curitiba – PR, solicitando o envio das armas apreendidas 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, com o aporte ou resposta, façam-se os autos conclusos.

Cientifiquem-se e intimem-se.

Cumpra-se a Sra. Gestora expedindo-se o necessário.
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2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 107884 Nr: 418-44.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Processo: 418-44.2014.811.0040 (Código 107884) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia e 

manifestação do MPE quanto à mesma, estando o feito apto ao seu 

saneamento e incursão na fase eminentemente probatória. Destarte, não 

sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das hipóteses do 

artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/10/2018 às 

15:00 horas. Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha 

procedimental deste processo seguirá normalmente sem a presença 

do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo 

CPP. Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e comunique o referido chefe de repartição sobre a expedição 

de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) 

público, indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 

2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já para as testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais de outros juízos brasileiros ou 

internacionais, determino que o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a 

necessária carta precatória ou carta de ordem, observando na espécie o 

regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-Ass, respectivamente, 

notadamente a não suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 

222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Sorriso/MT, 20 de março de 2018. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169776 Nr: 3241-83.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SCHIMIDT DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN JOSE DE ASSIS - 

OAB:27269

 Processo: 3241-83.2017.811.0040 (Código 169776)

VISTOS/KP.

Considerando certidão de fl. 464, resta por prejudicada as audiências 

designadas para este período, motivo pelo qual redesigno a oralidade para 

o dia 15/05/2018, às 14:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 20 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 114113 Nr: 5632-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE ANDRADE GRABOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823

 Processo: 5632-16.2014.811.0040 (Código 114113) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 24/10/2018 às 13:30 horas. Publique tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 

do mesmo CPP. Requisite à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) e comunique o referido chefe de repartição 

sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já para 

as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A ss, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 20 de março de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120219 Nr: 1725-33.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENDYSON DE OLIVEIRA SOUZA, EDUARDO 

GERMANO DOS SANTOS, CLEYTON ALEXANDRE FUJIMOTO NUNES 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Vista ao MPE.

3- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 14:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 116413 Nr: 7409-36.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA AROUCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 
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sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Homologo a desistência das testemunhas supra.

4- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

5- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

6- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 16:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95851 Nr: 7765-02.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Certifico e dou fé, que embora intimada, fls. 103, a defesa do réu Adailton 

Miranda não apresentou resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 161078 Nr: 9761-93.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 173537 Nr: 5450-25.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELEMAR HENRIQUE KREBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA 

- OAB:22764/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 5450-25.2017.811.0040 Código 173537

VISTOS/MV

Trata-se de Ação De Restituição De Coisa Apreendida formulado por 

ELEMAR HENRIQUE KREBS.

Destarte, embora o requerente tenha apresentado o registro de 01 (um) 

revolver, marca TAURUS, calibre.38, numero de série 790387, cadastrado 

no Sinarm 2010/007535691-60, apreendido nos auto de prisão em 

flagrante, com a respectiva apresentação do certificado do Registro de 

arma de fogo, o mesmo possui prazo de validade vencido.

Desta forma, intime-se o requerente para que no prazo de 60 (sessenta) 

dias apresente registro de arma de fogo valido.

Decorrido o prazo acima fixado sem apresentação do respectivo registro, 

arquive-se o pedido de restituição.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119484 Nr: 1143-33.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO RICARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Abra-se vistas dos autos a defesa para que esta informe o endereço 

das testemunhas LUCIANO LOPES DE MELO e VALMIR RODRIGUES 

DAMACENO, no prazo de 10 (dez) dias.

3- Outrossim designo audiencia de continuação para o dia 29/05/2018 às 

16:00 horas.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 15:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154044 Nr: 5884-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Processo: 5884-48.2016.811.0040 Código 154044

VISTOS/MV.

Destarte, considerando que a audiência de conciliação fora designada 

para o dia 28/03/2018 às 17:00hr e sendo esta data feriado nacional, 

redesigno a oralidade para o dia 04/04/2018 às 17:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 19 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154363 Nr: 6028-22.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 
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AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 6028-22.2016.811.0040 Código 154363

VISTOS/MV.

Considerando a certidão de fl. 215, onde consta que a testemunha voltou 

a residir nesta Comarca, e para a oitiva da mesma, designo oralidade para 

o dia 10/04/2018, às 16:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 20 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120211 Nr: 10389-53.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO FARIAS, ANDRE EDSON HEINZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:21238/RS, ROSENILDE DUARTE JARA - OAB:14987-A

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 18/04/2018, com início às 18h, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148179 Nr: 8047-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPER GESSO LTDA, JOSE MOISES DA 

CUNHA, ELIZANGELA LACERDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos.

De início, considerando a possibilidade de composição amigável entre as 

partes, DEFIRO o pleito de fl. 186 e de fl. 212-verso, razão porque 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08 de maio de 2018, às 

14h00min, a ser realizada por este Juízo.

Em não sendo frutífera, CONCLUSOS para análise dos pleitos de fls. 

177/177-verso, fls. 180/186 e de fls. 211/213.

EXPEÇA-SE o necessários. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7934 Nr: 408-77.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHYTOS ASSESSORIA EM TEC AGRONOMICA 

LTDA, MARIO SERGIO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA SILVA FARIAS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - OAB:MT- 4.074

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 486, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca da manifestação do Contador Judicial de fls. 487/490, 

valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que deverão, 

ainda, pugnarem o que entederem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169648 Nr: 10655-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TAVARES - 

OAB:OAB/RJ 109.367, PAULA MENDES DE FARIAS MELLO DE ARAUJO 

- OAB:176.951/RJ

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251006 Nr: 17543-72.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SANTANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. K. CAMPOS NASCIMENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA VIEIRA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 22.347/A

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não ocorreu a publicação da 

decisão de fls. 77/77-verso. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de cientificar os advogados das partes dos termos da 

referida decisão. DECISÃO: "(...) Se providenciada a procuração nos 

moldes acima delineados, desde já DEFIRO a expedição de alvará 

exatamente como requerido pela parte autora, cumprindo, se for o caso, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC. No mais, como há impugnação ao valor 

depositado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

depositar o valor remanescente, salvo se dele discordar. Se depositado, 

EXPEÇA-SE alvará em favor da parte exequente, cumprindo, se for o 

caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Na hipótese de depósito voluntário do 
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remanescente, com a expedição do respectivo alvará, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. Por outro lado, se não houver o depósito 

voluntário do remanescente, ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria 

Judicial para apurar se o valor de R$ 3.340,65, depositado em 16/02/2018, 

quita o valor executado, conforme sentença de fls. 65/67-verso. Se 

houver remanescente, deverá atualizá-lo até os dias atuais, com a 

incidência de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, 

conforme o artigo 526, § 2º, do CPC. Após, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, manifestarem sobre o cálculo judicial, valendo o silêncio 

como concordância, sendo que, se houver remanescente e a parte 

executada não discordar do valor encontrado, deverá depositá-lo, sob 

pena de penhora “on line”. (...) Por fim, CONCLUSOS para extinção da 

execução. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216825 Nr: 7344-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNI SAT - TANGARA DA SERRA, EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730

 Vistos.

A executada Editora e Distribuidora Educacional S/A, Incorporadora da 

União Norte do Paraná de Ensino Ltda. apresentou a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 229/231, pugnando, em síntese, pela 

inexigibilidade da multa, uma vez que não houve a sua intimação pessoal 

para o cumprimento da ordem judicial, bem como que a “multa fora fixada 

de forma desproporcional”.

A parte exequente, às fls. 234/239 requer, em suma, o indeferimento da 

aludida impugnação.

Pois bem.

De início, vale destacar que este Juízo comunga do entendimento de que é 

desnecessária a intimação pessoal do devedor para a incidência da multa 

diária, mormente pela alteração promovida pela Lei 11.232/2005, que 

persistiu no CPC/2015, pela qual a parte é intimada, pelo respectivo 

advogado, para pagamento de quantia certa, sob pena de incidência de 

multa. Não há razão para que o mesmo entendimento não se aplique nas 

obrigações de fazer e não fazer, superando, assim, a Súmula 410 do STJ. 

Afinal, onde há a mesma razão, deve haver o mesmo direito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA. LEI PROCESSUAL. MULTA. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS 

RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.262.933/RJ). SÚMULA 83. AGRAVO 

NÃO PROVIDO.

1. O STJ assentou entendimento pela desnecessidade, a partir da vigência 

da Lei 11.232/2005, de intimação pessoal do executado para cumprimento 

de sentença de obrigação de fazer, a fim de viabilizar a cominação da 

pena de multa diária.

2. O Tribunal de origem assim consignou: "Também inaplicável ao caso a 

Súmula 410 do C. STJ, já que a sentença que se objetiva cumprir transitou 

em julgado depois da vigência da Lei, 11.232/05 (que introduziu mudanças 

na fase de cumprimento de sentença)." 3. O acórdão recorrido está em 

sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece 

prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na 

Súmula 83/STJ.

4. Agravo Regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp 1449675/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, 

DJe 09/10/2014) (negrito nosso)

Depois, o valor se mostrou módico diante da recalcitrância da parte 

executada. Afinal, intimada para o cumprimento da ordem judicial, não 

respeitou o prazo e o Juízo encampou a execução da multa diária.

Vale destacar, ainda, que a decisão que fixou a multa diária já indicou a 

sua limitação no importe de R$ 35.200,00, como se vê às fls. 92/94, de 

modo que sequer há que se falar em redução.

Veja-se que a parte executada poderia ter se valido do recurso próprio 

para atacar a decisão vergastada, porém, não o fez. Assim, tal ato judicial 

está indene à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na 

espécie, na forma do artigo 507 do CPC.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

comentando o aludido artigo 507 do CPC, lecionam que:

“Preclusão pro iudicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

dispositiva por ele já decidida anteriormente. A doutrina faz referência a 

esse fenômeno denominando-o de preclusão pro iudicato (Nery, 

Recursos, n. 2.4.4.3. p. 106). Quanto as questões de ordem pública, como 

não estão sujeitas à preclusão, o juiz pode (deve) decidi-las e redecidi-las 

a qualquer momento, antes de proferir sentença, fazendo-o de ofício ou a 

requerimento da parte ou interessado. V., acima, coment. CPC 505.” (in 

Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Revista dos 

Tribunais, p. 1.241)

No ponto, é importante fixar a premissa de que a parte executada em 

nenhum momento se contrapõe ao fato de que a multa é devida pela 

recalcitrância em seu cumprimento, apenas se insurge expressamente 

quanto à ausência de intimação pessoal, bem como à proporcionalidade do 

valor atribuído à multa.

Posto isso, INDEFIRO em questão.

EXPEÇA-SE o alvará exatamente como requerido à fl. 238, cumprindo, se 

for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, CONCLUSOS para a extinção da execução.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267484 Nr: 30258-49.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA ALMEIDA GOULART DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 729 Nr: 909-65.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Vistos.

 De início, como já consignado à fl. 315-verso, a parte executada será 

considerada sem advogado constituído nos autos, haja vista que, muito 

embora devidamente intimada para constituir novo advogado, bem como 

para manifestar sobre a avaliação do imóvel penhorado (fls. 

300/300-verso) e cálculo da dívida (fls. 307/308), deixou transcorrer “in 

albis” o prazo assinalado.

Logo, as futuras intimações dirigidas à parte executada deverão ser 

pessoais.

No ponto, diante do noticiado à fl. 342 acerca do estado civil do 

executado, torna-se desnecessária a comunicação mencionada no artigo 

842 do CPC.

No mais, diante da inércia da parte executada, HOMOLOGO o auto de 

avaliação de fls. 300/300-verso, tal qual o cálculo da dívida de fls. 

307/308.

Bem por isso, DETERMINO que seja realizada a alienação do bem 

penhorado, observando as seguintes balizas:
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I-) Para promover os atos de arrematação do bem penhorado, NOMEIO o 

Leiloeiro Oficial Erick Soares Teles, matriculado na Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso sob n.º 26, por meio da empresa Leilão Judicial 

Eletrônico, gestora de Sistemas de Alienação Judicial Eletrônica, inscrita 

no CNPJ sob n.º 12.618.899/0001-90, com escritório sediado à Avenida 

São Sebastião, n.º 3469-A, Bairro Santa Helena, Cuiabá/MT, CEP 

78045-000, fone: (65) 9988-9041 e 0800-789-1200 e endereço eletrônico: 

contato@leje.com.br.

II-) A alienação ocorrerá, a critério do leiloeiro nomeado, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

III-) A forma de publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do 

leiloeiro, sendo certo que o edital deverá ser publicado na rede mundial de 

computadores, em sítio escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado 

pelo Juízo, de modo que, desde logo, fica autorizado a disponibilizar a 

íntegra dos editais (que conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da 

presente decisão) e outros documentos via internet, em site 

especificamente mantido com essa finalidade; autorizada, ainda, a 

publicação na mídia impressa ou física apenas de resumos, extratos ou 

comunicados de chamamento genéricos e concisos dos interessados no 

leilão, desde que neles haja remissão ao endereço eletrônico onde a 

íntegra da documentação estará disponível para exame e consulta.

IV-) Devem ser cientificadas, com no mínimo cinco (05) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

V-) A comissão do leiloeiro acima designado, de encargo do arrematante, 

fica estipulada em 5% do valor do lanço ofertado para arremate do bem. 

Em caso de acordo, remição ou adjudicação superveniente à designação 

da(s) hasta(s) arbitro comissão do leiloeiro em 2% sobre o valor do bem 

penhorado a título de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão 

Judicial”, a qual será suportada pelo adjudicante ou pelo executado, 

conforme o caso. Na hipótese de acordo ou remição após a realização da 

alienação, o leiloeiro e o corretor público farão jus à comissão de 5%, 

prevista acima.

VI-) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme item “III” supra.

VII-) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento.

VIII-) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, 

que por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, 

nos termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no 

leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, 

conforme artigo 891 do CPC.

IX-) Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em 

hasta pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, na forma do artigo 880 do 

CPC, no prazo de 90 (noventa) dias, aplicando-se, no que couber, a tal 

modalidade de expropriação, as determinações constantes desta decisão, 

inclusive quanto à comissão do Leiloeiro.

X-) EXPEÇA-SE autorização para realização de imagens ou ilustrações 

que auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal 

medida útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação 

exame e inspeção dos bens.

XI-) Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, 

REQUISITE-SE ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; 

(b) certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita 

Federal e do INSS, quanto a este último para fins de comprovação de 

inexistência de débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel 

será levado à praça, com indicação precisa do número dos autos, nome 

das partes e valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida 

ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

competente (art. 62 do Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, 

que comprove cadastro dele junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 

– SNCR.

XII-) Na hipótese de se tratar de veículo, deverá ser juntada aos autos, 

antes da expedição do edital de arrematação, informação sobre o bem 

extraída do site do DETRAN/MT.

XIII-) Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivação do leilão.

XIV-) CUMPRAM-SE as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, 

edital(is), na forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) 

deverá(ão) ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a 

mencionada no item “III” deste ato judicial.

XV-) INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos dignos advogados 

constituídos nos autos. No caso de não haver advogado constituído por 

uma das partes, a intimação deverá ser pessoal.

EXPEÇA-SE o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274365 Nr: 4510-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FREYMUND TRIBESS, ESTI TRIBESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de “ação de despejo com pedido de tutela antecipada, cumulada 

com cobrança de aluguéis” ajuizada por ESPÓLIO DE FREYMUND 

TRIBESS, representado por ESTI TRIBESS, em face de ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO, ambos qualificados nos autos.

Narra a parte autora que é proprietária do imóvel localizado na Rua José 

Corsino, n. 174-S, Bairro Centro, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o 

qual é objeto do contrato de locação firmado com a parte demandada. 

Ainda, afirma que a parte demandada está inadimplente com os alugueres.

Requer a parte autora, em sede de liminar, a concessão da ordem de 

despejo.

Juntou os documentos de fls. 15/38.

Pois bem.

Sem delongas desnecessárias, o contrato de locação encartado às fls. 

34/37 possui a vigência de 01/05/2014 a 01/05/215, bem como é destituído 

de garantia, como elencado no artigo 37 da Lei n. 8.245/1991.

Logo, de início, é possível ver que se trata de contrato prorrogado por 

prazo indeterminado, ainda em vigência, conforme, inclusive, se retira da 

discussão travada nos Autos n. 1001017-13.2017.8.11.0055, em trâmite 

no Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Além disso, exala, ainda, do aludido contrato que versa sobre locação 

mista, pois, nos termos do seu item “2.2” - fl. 34 – teria como destinação: 

“residência” e “escritório”.

No entanto, essa constatação não implica qualquer prejuízo à análise da 

vertente liminar, haja vista que, independentemente da natureza 

residencial ou não residencial do imóvel, é sempre cabível despejo por 

falta de pagamento de aluguéis, como é caso, por conta do que dispõe o 

artigo 59, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, pois tal dispositivo legal é 

aplicável a ambas as espécies de locação.

 Em resumo, o artigo 59, inciso IX, da Lei n. 8.245/91 autoriza a concessão 

de liminar, independentemente da análise do “periculum in mora”, quando, 

como no vertente caso, se depara com a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação e o respectivo contrato está despido de garantia.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO 

COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. I. Restou demonstrado 

nos autos que a ação de despejo por falta de pagamento se funda em 

contrato de locação não residencial desprovido de garantias, sendo, 

assim, cabível o despejo liminar (art. 59, § 1º, IX, e § 3º, da Lei n. 

8.245/1991), observada a faculdade prevista no § 3º, do art. 59, da Lei n. 

8.245/1991. II. Ilegitimidade ativa não verificada. RECURSO DESPROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70076031152, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

27/11/2017) (negrito nosso)
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“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA 

DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - LIMINAR DE 

DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - REQUISITOS PRESENTES - CONCESSÃO – 

POSSIBILIDADE”. Em se tratando de ação de despejo por falta de 

pagamento, é possível a concessão de liminar para a desocupação do 

imóvel, estando o contrato de locação desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, da Lei nº 8.245/91, desde que prestada 

caução em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do 

art. 59, §1º, IX, da referida Lei. Cumpridos tais requisitos, impõe-se o 

deferimento da liminar.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.056810-9/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 19/10/0017, publicação da súmula em 20/10/2017) 

(negrito nosso)

No mais, é absolutamente desnecessária a notificação extrajudicial, como 

faz ver os seguintes julgados:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA 

DE ALUGUÉIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR. DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA 

CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO. O 

ÔNUS DA PROVA DO FATO NEGATIVO, COMO O PAGAMENTO, INCUMBE 

ÀQUELE QUE ALEGA O TER EFETIVADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. BENFEITORIAS. CLÁUSULA 

CONTRATUAL EXPRESSA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RETENÇÃO OU 

DE INDENIZAÇÃO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de 

contrato de locação, a lei não exige prévia notificação para constituição 

em mora como condição de procedibilidade à ação de despejo por falta de 

pagamento. 2. A prova trazida aos autos é suficiente para legitimar a 

autora à propositura da ação, pois satisfatória à comprovação da 

condição das partes que compõem a lide como locador/locatário. 

Precedentes do STJ. 3. Quanto ao mérito, não há discussão a respeito da 

ocorrência do inadimplemento, fato incontroverso nos autos. Logo, 

configurou-se a situação de inadimplência da demandada, uma vez que 

nada trouxe aos autos que comprovasse o pagamento dos referidos 

locativos, assim como das demais obrigações acessórias ao contrato de 

locação, não podendo, pois, se furtar ao pagamento. 4. Denota-se do 

contrato de locação que o direito de preferência (cláusula 12ª, §1º), 

caducaria caso a o locatário não se manifestasse em trinta dias. Os 

documentos juntados com a contestação demonstram que não houve 

manifestação da locatária a fim de exercer o seu direito de preferência, 

mesmo após a troca de e-mails com a parte autora. 5. A cláusula de 

renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção é 

plenamente válida. Inteligência da Súmula 335 do STJ. Precedentes desta 

Corte e do STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70055827265, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 08/03/2017) (negrito nosso)

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS EM ATRASO. Na hipótese, não há 

comprovação de pagamento dos valores cobrados na inicial, a título de 

locatícios e acessórios, desatendendo a parte demandada ao que dispõe 

o art. 333, II, do CPC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. A 

pretensão de despejo tem como fundamento o não pagamento do aluguel e 

demais encargos em contrato prorrogado por tempo indeterminado, razão 

pela qual dispensável a notificação prévia do locatário. Sendo 

incontroverso o inadimplemento, aplicável o art. 397, do CC. MULTA 

CONTRATUAL DE 10%. A multa de 10% está prevista no contrato firmado 

entre as partes, em caso de infração a qualquer cláusula do contrato, o 

que inclui o não pagamento dos aluguéis e encargos dentro do prazo 

estipulado. Não se verifica vedação legal na imposição da multa no 

percentual fixado de 10% e não se aplica o Código de Defesa do 

Consumidor às relações locatícias. Manutenção da sentença de 

procedência RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70061577714, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

Kraemer, Julgado em 06/10/2016) (negrito nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

DESNECESSIDADE. MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO CONTRATO. AFASTADA. 

EXCESSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. NÃO 

RECONHECIDA. 1. Em se tratando de contrato de locação, a lei não exige 

prévia notificação para constituição em mora como condição de 

procedibilidade à ação de despejo por falta de pagamento. Mora que se 

constitui de pleno direito diante do inadimplemento da obrigação. 

Inteligência do art. 397 do CCB. 2. A incidência de multa de 10%, em caso 

de inadimplemento, está expressamente prevista no contrato e, portanto, 

não há óbice à sua cobrança, bem como inexiste qualquer abusividade 

quanto ao percentual aplicado, ainda mais que não incidente as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

locação. 3. Não é abusiva a cobrança de tarifa bancária, na medida em 

que esta foi a modalidade eleita para pagamento entre as partes em 

contrato, e, portanto, devida. Ademais, no caso, o valor referente à tarifa 

em debate foi extirpada do cálculo pela locadora. 4. O valor fixado a título 

de honorários advocatícios atende ao disposto no art. 20, §3º do CPC, não 

havendo falar em redução. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” 

(Apelação Cível Nº 70069109312, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 18/05/2016) 

(negrito nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA 

DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. A notificação 

prévia para constituir o devedor em mora só é exigível nas hipóteses dos 

artigos 78 e 46, § 2º, da Lei nº 8.245/91. Precedentes jurisprudenciais. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70066298894, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 31/08/2015) (negrito nosso)

No entanto, pelo que revela os documentos de fls. 25/26, o demandado, ao 

que parece, chegou a ser notificado sobre a mora/inadimplência. Ainda, 

chegou a ser condenado para pagamento de outros aluguéis em atraso no 

âmbito dos já mencionados Autos n. 1001017-13.2017.8.11.0055, em 

trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT (fls. 

18/21).

Ganha destaque nos autos que a parte autora, com a liminar/tutela 

antecipada, pretende apenas retomar o imóvel que lhe pertence, após a 

aludida inadimplência.

 No entanto, mostra-se imprescindível a apresentação de caução, senão 

vejamos:

“Agravo de instrumento. Locação residencial. Despejo por falta de 

pagamento c.c. cobrança. Decisão que defere a liminar para 

desocupação, vez que presentes os requisitos do art. 59, §1º, IX, da Lei 

nº 8.245/91. Inconformismo dos locatários: não acolhimento. Possibilidade 

de deferimento da liminar, desde que seja prestada caução no valor de 

três aluguéis pela agravada, conforme prevê o art. 59, §1º, da Lei de 

Locação. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2207887-27.2017.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto 

Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - 

Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2017; Data de 

Registro: 01/12/2017) (negrito e grifo nosso)

Ademais, se adimplente, bastará a parte demandada juntar o comprovante 

de quitação e, ainda, mesmo na hipótese de inadimplência, poderá purgar 

a mora, na forma do artigo 59, § 3º, da Lei n. 8.245/91.

Posto isso, DEFIRO o pedido de liminar para que, no prazo de 15 dias, a 

parte demandada desocupe o imóvel, condicionando o seu cumprimento à 

apresentação de caução (que poderá recair sobre o próprio imóvel), nos 

termos do artigo 59, § 1º, da Lei n. 8.245/91, sem prejuízo de, no aludido 

prazo, provar a quitação dos valores apresentados na demanda ou 

mesmo purgar a mora, nos moldes do artigo 59, § 3º, da Lei n. 8.245/91.

Logicamente, antes de se expedir o mandado de despejo, deverão ser 

aferidas, pelo juízo, a idoneidade e a suficiência da caução, salvo se tratar 

do próprio imóvel, uma vez que, em relação ao bem de raiz, já se antevê a 

idoneidade e a suficiência.

 Nessa hipótese, com a apresentação, pela parte autora, da anotação da 

caução na correlata matrícula, EXPEÇA-SE o mandado de despejo, 

conforme ora decidido.

 Para a anotação da caução na matrícula, EXPEÇA-SE certidão em favor 

da parte autora dando conta que é beneficiária da justiça gratuita, 

conforme o artigo 98, § 1º, inciso IX, do CPC.

Para a hipótese de não estar matriculado em nome do locador, bastará a 

redução a termo da caução ofertada.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 de junho de 2018, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 
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talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134953 Nr: 5087-03.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINORU YUZUKI, NEUSA MARIA DA SILVA YUZUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Godinho Ribeiro - 

OAB:229066, OSWALDO GALVAO ANDERSON JUNIOR - 

OAB:SP-44-701, OSWALDO GALVAO ANDERSON NETO - 

OAB:SP-248.587

 Vistos.

A decisão de fls. 241/241-verso indeferiu o pleito de divisão da área alvo 

da Matrícula n. 7.523 da parte demandada, haja vista que sequer se 

conhece a exata localização da área, bem como se há sobreposição de 

título, o que será desnudado com a realização de perícia técnica já 

deferida nos autos.

Portanto, para que seja possível alterar o aludido “decisum”, conforme 

interpretação do artigo 296 do CPC, é preciso que haja alteração do 

cenário fático, de acordo com as lições de Fredie Didier Jr.:

“Exige-se, porém, para que se possa revogá-la ou modificá-la, que tenha 

ocorrido alguma alteração posterior no estado de fato - afinal a medida é 

concedida rebus sic stantibus -, ou o advento de novo elemento 

probatório, que tenha tornado inexistente algum dos pressupostos outrora 

existente.” (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da 

prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 

julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2. 10º edição. 

Salvador: Ed. Jus. Podivm, 2015. p. 585)

Dessa feita, não se vê qualquer alteração no cenário fático probatório que 

permita a alteração do que fora decidido nos autos, mesmo porque a 

prova pericial fora alvo de impugnação.

Depois, acrescendo à fundamentação de fls. 241/241-verso, veja-se que 

a tônica do pedido da parte demandada reside na ausência de anuência 

da parte autora, como confrontante do imóvel, para a certificação pelo 

INCRA e registro na matrícula do imóvel.

 Ou seja: apresenta pedido absolutamente estranho ao objeto da demanda 

e, pelo conteúdo, pretende, por via oblíqua, contornar a ausência de 

anuência dos confrontantes. Afinal, com o desmembramento requerido, 

passaria a ser confrontante consigo mesmo.

 Ora, como já acenado, a anuência ou não da parte autora refoge 

completamente ao objeto da vertente demanda e, por isso mesmo, não 

pode ser aqui resolvido.

No mais, independentemente da manifestação ou não da parte, trata-se de 

pleito de reconsideração de decisão judicial, em relação a que eventual 

inércia da parte autora tem pouca relevância.

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de reconsideração de fls. 243/250.

INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto aos 

termos da impugnação apresentada às fls. 368/372 e às fls. 382/384, 

oportunidade em que também deverá manifestar sobre o parecer técnico 

de fls. 375/380, no que divergir da sua conclusão, enfrentando e 

esclarecendo os pontos de irresignação apresentados, inclusive, sobre a 

utilidade ou não das diligências solicitadas. Afinal, se a parte autora não 

se conforma com o laudo de fls. 265/361, primeiramente, deve dar ao 

perito a oportunidade para “defender” ou “retificar” o respectivo laudo.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto 

à complementação apresentada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 252709 Nr: 18981-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONAS JUCOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Pretende a parte exequente a desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa executada e, por conseguinte, atingir o patrimônio de 

Amazonas Jucoski. (...) Posto isso, INDEFIRO o pleito de desconsideração 

da personalidade jurídica. INTIMEM-SE. PRECLUSA a decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos, transladando cópia da vertente decisão para os 

autos principais. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140863 Nr: 170-04.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CARLOS SOLETTI, MAGALI MARIA 

LENZ SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4400 Nr: 217-71.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO BURALI, ESPOLIO DE 

YOLANDA FERRACIN BURALI, SANDRA MARA BURALI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCISIO FOLETTO PEREIRA 

- OAB:20686/O

 Certifico e dou fé que os autos permaneceram indevidamente em carga 

no período de 14 a 22/03/2018. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, promovo novamente a intimação dos advogados 

das partes para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

resposta de Ofício pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de 

Diamantino às fls. 541/608, bem como acerca da manifestação 

apresentada pelo Contador Judicial às fls. 540/4540-verso, valendo o 

silêncio como concordância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251006 Nr: 17543-72.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SANTANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. K. CAMPOS NASCIMENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA VIEIRA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 22.347/A

 Vistos.

Diante do pedido de levantamento da quantia depositada, INTIME-SE ao 
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digno advogado Nairon César Diniz de Souza para, no prazo de 15 dias, 

apresentar procuração "ad judicia", onde conste, ainda, poder para 

"receber e dar quitação".

Se providenciada a procuração nos moldes acima delineados, desde já 

DEFIRO a expedição de alvará exatamente como requerido pela parte 

autora, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC

No mais, como há impugnação ao valor depositado, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, depositar o valor remanescente, 

salvo se dele discordar.

 Se depositado, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte exequente, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Na hipótese de depósito voluntário do remanescente, com a expedição do 

respectivo alvará, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Por outro lado, se não houver o depósito voluntário do remanescente, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria Judicial para apurar se o valor de 

R$ 3.340,65, depositado em 16/02/2018, quita o valor executado, 

conforme sentença de fls. 65/67-verso.

 Se houver remanescente, deverá atualizá-lo até os dias atuais, com a 

incidência de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, 

conforme o artigo 526, § 2º, do CPC.

 Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre o cálculo judicial, valendo o silêncio como concordância, sendo que, 

se houver remanescente e a parte executada não discordar do valor 

encontrado, deverá depositá-lo, sob pena de penhora “on line”.

 Na hipótese de eventual depósito de remanescente, EXPEÇA-SE alvará 

em favor da parte exequente, observando, se for o caso, o artigo 450, § 

3º, da CNGC.

 Por fim, CONCLUSOS para extinção da execução.

 EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127011 Nr: 5893-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 490/491 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 2.540,00 (Dois Mil 

Quinhentos e Quarenta Reais) devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada 

aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122233 Nr: 1312-14.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR CORREA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253013 Nr: 19213-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUNHA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262869 Nr: 26872-11.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 183125 Nr: 1158-20.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOPES E ASSOCIADOS AUDITORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOVEU FRANCIOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA TAVARES LOPES - 

OAB:52148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

1119/1120-verso, diante da certidão de fl. 1122, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte exequente para, no prazo de quinze dias, promoverem a atualização 

da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente 

fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no cálculo, 

oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de Vara a 

expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que servirá 

também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 6479 Nr: 515-92.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUÍMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR PAULO SANINI, BEATRIZ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 10364 Nr: 745-32.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JULIO CINCINATO AMERICH, 

HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, JULIO 

OSMAR EMERICH, ELIANE EMERICH SOUZA, FRANCISCO CARLOS DE 

FREITAS PEREIRA, VALDECIR EMERICK, MARIA JOANA SARTORI 

EMERICK, NORINDA MEREJOLI EMERICK, RUBENS EMERICH, DORACI 

EMERICH, FELIPE EMERICK DE FREITAS PEREIRA, FABIO DE CASTRO E 

SOUZA, IVONE EMERICK BONI, PEDRO BONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

367/368-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para, no prazo 

de quinze dias, pagar o débito descrito às fls. 369/369-verso, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

observando que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo 

previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129895 Nr: 8740-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, ILDO 

CRESTANI, LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, MERI REGINA GORETTI 

DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da 

parte executada para manifestar, no prazo de quinze dias, acerca da 

proposta de acordo de fls. 247/247-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151974 Nr: 583-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

176/176-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100242 Nr: 7322-79.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca do laudo 

pericial de fls. 439/546.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123798 Nr: 2843-38.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LABORATORIOS 

LTDA ME, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. DIAGNOSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MOREIRA DE 

ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, RUBIANE KELI 

MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 592 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “mudou-se” (fl. 593), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar o advogado 

da parte requerida para se manifestar, no prazo de cinco dias, informando 

endereço atualizado da mesma para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 218124 Nr: 8432-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MIGUEL GUTIERREZ GRAMULHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 167/169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228158 Nr: 16852-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA, 

MARCOS ANTONIO VIEIRA, ANTONIO CARLOS CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 142/143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224574 Nr: 13863-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR DOS SANTOS FERNADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 86 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 483,16 

(Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Dezesseis Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficiala 

de Justiça Maria Celia de Sousa, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123148 Nr: 2187-81.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

370/370-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 

quinze dias, pugnarem o que entenderem de direito para o andamento da 

vertente execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13429 Nr: 2449-80.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, ALTAMIRO RICARDO 

DA SILVA JUNIOR, MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR, MARIA 

BEATRIZ DE AGUIAR, ANA CRISTINA BANNACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 372 e em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243252 Nr: 11352-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, GRACIANE 

QUADROS RITZMANN, MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR, MARIA 

BEATRIZ DE AGUIAR, ALTAMIRO RICARDO DA SILVA JUNIOR, ANA 

CRISTINA BANNACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Langer - OAB:53328

 Certifico e dou fé que diante da juntada de exceção de pré-executividade 

às fls. 160/245, em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 

26.6.1.8 e artigo 1.255 da CNGC, impulsiono os presentes autos ao setor 

de matéria de imprensa a fim de que os advogados da parte autora sejam 

intimados para se manifestarem, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215568 Nr: 6471-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ANTUNES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 165 foi devolvida pelo 

Correio com informação de "Desconhecido" (fl. 167), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254967 Nr: 20603-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DOS REIS, LENIRA ALVES 

GOIS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca dos 

embargos monitórios de fls. 62/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253535 Nr: 19602-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 
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parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca dos 

embargos monitórios de fls. 38/56.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103481 Nr: 2281-97.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca do laudo 

pericial de fls. 511/595.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197724 Nr: 12962-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. APARECIDA & CIA LTDA, LUCRECIA 

LIDIANE APARECIDA, ANTONIO ABEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 75 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 250113 Nr: 16648-14.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON ANTONIO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que foi designada data para realização da perícia 

médica complementar para o dia 28.04.2018, às 7 horas da manhã, no 

consultório do perito nomeado, Dr. Francisco Antonio Canhoto, no local 

denominado “Clínica de Fraturas”, localizado na Av. Tancredo Neves, nº 

635-W, Centro, nesta cidade de Tangará da Serra – MT, devendo o(a) 

periciando(a) comparecer no horário acima mencionado, acompanhado(a) 

de todos os seus exames e laudos médicos. Em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados das partes da 

presente designação, bem como ao setor de expedição de documentos 

para intimação pessoal do(a) periciando(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246994 Nr: 14393-83.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR LUSTOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico e dou fé que foi designada data para realização da perícia 

médica complementar para o dia 28.04.2018, às 7 horas da manhã, no 

consultório do perito nomeado, Dr. Francisco Antonio Canhoto, no local 

denominado “Clínica de Fraturas”, localizado na Av. Tancredo Neves, nº 

635-W, Centro, nesta cidade de Tangará da Serra – MT, devendo o(a) 

periciando(a) comparecer no horário acima mencionado, acompanhado(a) 

de todos os seus exames e laudos médicos. Em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados das partes da 

presente designação, bem como ao setor de expedição de documentos 

para intimação pessoal do(a) periciando(a).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220407 Nr: 10363-39.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE HERBERT ENGLER, RITA DE CASTRO 

ENGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11088/MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124, MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luiz de Mello Oliveira - 

OAB:6.848 MT, Moacir José Outeiro Pinto - OAB:226997 MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 83/102 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143608 Nr: 3147-66.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SCHULZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS PAULINO DOS SANTOS, WALERIA 

DIAS MENDES, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, o recurso de 

apelação de fls. 345/356 pelo Denunciado à lide. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

requerida para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265587 Nr: 28883-13.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MANNRICH GUEDES, JUCELI MANRICH 

STEIMBACH, VERA LUCIA MANNRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIA CAMPOS MANRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fl. 73 foi devolvida 

pelo Correio com informação de que “Não Existe o Nr.” (fl. 76), e em 
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atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de cinco dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260509 Nr: 25221-41.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bianca da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico e dou fé que foi designada data para realização da perícia 

médica para o dia 28.04.2018, às 7 horas da manhã, no consultório do 

perito nomeado, Dr. Francisco Antonio Canhoto, no local denominado 

“Clínica de Fraturas”, localizado na Av. Tancredo Neves, nº 635-W, 

Centro, nesta cidade de Tangará da Serra – MT, devendo o(a) 

periciando(a) comparecer no horário acima mencionado, acompanhado(a) 

de todos os seus exames e laudos médicos. Em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados das partes da 

presente designação, bem como ao setor de expedição de documentos 

para intimação pessoal do(a) periciando(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213192 Nr: 4658-60.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINAIDE NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que foi designada data para realização da perícia 

médica complementar para o dia 28.04.2018, às 7 horas da manhã, no 

consultório do perito nomeado, Dr. Francisco Antonio Canhoto, no local 

denominado “Clínica de Fraturas”, localizado na Av. Tancredo Neves, nº 

635-W, Centro, nesta cidade de Tangará da Serra – MT, devendo o(a) 

periciando(a) comparecer no horário acima mencionado, acompanhado(a) 

de todos os seus exames e laudos médicos. Em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados das partes da 

presente designação, bem como ao setor de expedição de documentos 

para intimação pessoal do(a) periciando(a).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 210361 Nr: 2392-03.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 145 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “mudou-se” (fl. 153), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar o advogado 

da parte autora para se manifestar, no prazo de cinco dias, informando 

endereço atualizado do autor para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232495 Nr: 21511-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON FONSECA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 

8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fl. 67 foi devolvida 

pelo Correio com informação de que “Não Existe o Nr.” (fl. 68), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 217223 Nr: 7726-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, diante da certidão do 

Oficial de Justiça de fl. 32-verso informando a necessidade de 

complementação das diligências no valor de R$ 367,40 e a implantação da 

Central de Pagamento de Diligências, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

compareça nesta Secretaria para retirar a guia de complementação da 

diligência do Oficial de Justiça ou informe endereço eletrônico para envio 

da mesma, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270578 Nr: 1628-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NUSS - 

OAB:OAB/MT 16.509

 Vistos. Conforme o artigo 558 do CPC, a liminar em ação possessória 

pressupõe que a ação tenha sido proposta dentro de ano e dia da 

turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. No caso, a parte autora 

afirma que deixou o imóvel no início do ano de 2012, ao passo que, 

conforme instrumento particular de compra e venda de imóvel rural (fls. 

29/30 dos autos em apenso), recibo (fl. 31 dos autos em apenso), 

declaração de desistência (fl. 33 dos autos em apenso) e procuração por 

instrumento público (fls. 51/51-verso), o imóvel teria sido alienado para 

terceiros ainda no ano de 2012. Dessa feita, as testemunhas ouvidas 

pouco contribuíram para mudar o cenário desenhado pela prova 

documental. Isto é, com cognição própria ao momento, o alegado esbulho 

teria ocorrido no aludido ano de 2012. Mesmo que assim não fosse, 

também ancorado na prova documental, o imóvel teria sido repassado pela 

parte autora e marido, mediante procurador, à terceira pessoa. Dentro 

desse cenário, se fraudulenta ou não a transferência, é questão a ser 

dirimida no contraditório e ampla defesa. Afinal, trata-se de procuração 

por instrumento público, cuja presunção de veracidade ainda impera. Não 
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custa ressaltar, por fim, que, na forma do artigo 1.212 do CC, quando se 

trata de terceiro, é preciso que tenha recebido a coisa esbulhada sabendo 

que o era, situação essa que também demanda dilação probatória. Em 

resumo, não se pode dizer que a posse do demandado é injusta. Posto 

isso, INDEFIRO a liminar vindicada, saindo a parte demandada intimada 

para apresentar defesa no prazo legal, conforme o conteúdo da decisão 

de fl. 34. Nada mais havendo a consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana 

Fumero, Assessora do Serviço Voluntário, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144449 Nr: 4058-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE FERRAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o Ofício de fl. 830 encaminhado à Assecont SC 

Ltda foi devolvido pelo Correio com informação de que “mudou-se” (fl. 

832), e em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de 

imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de cinco 

dias, informando endereço atualizado da empresa para intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8305 Nr: 840-96.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMELINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:RO/571, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT, 

Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Certifico e dou fé que diante da juntada de exceção de pré-executividade 

às fls. 698/793, em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 

26.6.1.8 e artigo 1.255 da CNGC, impulsiono os presentes autos ao setor 

de matéria de imprensa a fim de que os advogados da parte autora sejam 

intimados para se manifestarem, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265412 Nr: 28760-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO SOUZA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão da Oficial de Justiça de fl. 36 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 220,44 

(Duzentos e Vinte Reais e Quarenta e Quatro Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Lubia Nunes da Costa, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259850 Nr: 24707-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRARE & FRARE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 144-A, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o Administrador Judicial para manifestar acerca das prestações de 

contas apresentadas às fls. 128/144 e fls. 145/167, no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 30189 Nr: 3598-38.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, ONEIDA ANA FEROLDI 

GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC e à r. decisão de fls. 522, impulsiono 

os presentes autos por certidão ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que compareçam nesta 

Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída na comarca de 

Sapezal, devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias de distribuição 

devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243280 Nr: 11364-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CAMPELLO TORRES 

NETO - OAB:OAB/RJ 122539, MANUELA INSUNZA - OAB:11.582/ES

 Vistos. Fora promovido o bloqueio do valor executado nos autos, como se 

vê às fls. 63/68. A certidão de fl. 70 informa que, embora devidamente 

intimada, a parte executada deixou transcorrer “in albis” o prazo indicado 

na decisão de fls. 61/62 para se manifestar, nos termos do artigo 854, § 

3º, do CPC. Pois bem. Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do 

CPC, CONVERTO o bloqueio de fls. 63/68 em penhora, sem necessidade 

de lavratura do termo, conforme documentos a seguir juntados. Posto 

isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do bloqueio em 

penhora. (...) Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197642 Nr: 12887-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVERINHO PAULO ORTH, MARCIA LURDES ORTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na exordial e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.DECLARO, assim, 

extinta com resolução de mérito a presente demanda, consoante o 

disposto no art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte embargante ao 
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pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 10% do valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 

do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 114702 Nr: 4854-74.2009.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA JOAQUINA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO ROCHA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 103/104 requerendo a suspensão do 

processo, que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 

001/2018 intimo a parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo 

de 90 (noventa) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148491 Nr: 8385-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 157, vejo que acerca da penhora no rosto 

dos autos, a inventariante requer que esta recaia apenas sobre a parte 

ideal dos bens do herdeiro José Rogério Ribeiro.

Por outro lado, analisando os valores apresentados nas últimas 

declarações, forçoso concluir que não condiz com o valor dado a causa e 

nem mesmo com a manutenção da justiça gratuita concedida nos autos.

Posto isso, revogo a concessão da justiça gratuita concedida nos autos, 

para tanto, dando prosseguimento ao feito, determino:

1. Proceda-se com alteração do valor da causa, dando-se a esta o valor 

de R$ 2.086.385,31 (dois milhões, oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e 

cinco reais e trinta e um centavos), intimando a inventariante para o devido 

recolhimento das custas processuais;

2. Intime-se o credor, conforme consta da penhora no rosto dos autos, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do petitório de fls. 

157, alínea ‘c’.

3. Decorrido o prazo, intime-se a inventariante para juntar aos autos todas 

as certidões de inexistência de débitos fiscais, devidamente atualizadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 167753 Nr: 8023-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVDSL, EDFPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 74/75 requerendo a suspensão do 

processo, que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 

001/2018 intimo a parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo 

de 90 (noventa) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271334 Nr: 2279-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMR, KMR, KEMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 25, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201971 Nr: 16333-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADS, MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO GERMANO DA SILVA, 

Filiação: Luiz Germando da Silva e Irene Maria da Silva Andrade, 

brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, vendedor, Telefone 9826 

9356. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte devedora, para, em 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 5.805,86 (cinco mil e 

oitocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária da representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Despacho/Decisão: Vistos.Encaminhe os presentes autos ao contador 

judicial para atualização do débito, em seguida, tendo em vista o petitório 

da parte exequente e parecer ministerial retro, INTIME-SE o devedor, 

através de edital, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão 

alimentícia,com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a 

serem depositadas na conta bancária da representante do Exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).Não havendo pagamento, no prazo legal, se faz necessária à 

nomeação de curador especial.Assim, considerando a regra legal prevista 

no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador 

especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para querendo, 

apresentar justificativa no prazo legal.Após, venham-me os autos 

conclusos.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 23 de março de 2018

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 106355 Nr: 5074-09.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRES, CRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON DUARTE FILHO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte devedora, para manifestar de penhora 

realizada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o petitório retro, para tato, determino:I - 

Intime-se a parte executada da penhora, através de edital, consignando o 

prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.Caso a parte executada não 

apresente irresignação e uma vez transferido o valor para a conta única, 

expeça-se alvará para o levantamento do valor em favor da parte 

exequente.II - Intime-se a parte exequente pessoalmente, bem como seu 

procurador, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

indicando bens passíves de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito.Decorrido prazo, certiifique-se.Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 23 de março de 2018

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201972 Nr: 16335-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADS, MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO GERMANO DA SILVA, 

Filiação: Luiz Germando da Silva e Irene Maria da Silva Andrade, 

brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, vendedor, Telefone 9826 

9356. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, para pagar o valor de R$ 

4.497,60 (quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, e em caso de não pagamento 

voluntário no prazo, incidirá multa de 10% (dez por cento), sobre o valor 

da total do débito, acrescido de custas e, também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o petitório de fl. 42, deste modo, 

INTIME-SE o devedor através de edital, para pagar em 15 (quinze) dias, e 

em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá multa de 10% 

(dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido de custas e, 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 

1º).Não havendo pagamento, no prazo legal, se faz necessária à 

nomeação de curador especial.Assim, considerando a regra legal prevista 

no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador 

especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para querendo, 

apresentar impugnação, nos termos do art. 525 do CPC.Após, venham-me 

os autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 23 de março de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 151525 Nr: 100-50.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 Certifico, ante a petição de fls. 185/189, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175790 Nr: 17771-52.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNO, ENV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO DA SILVA OLIVEIRA, Cpf: 

88477444153, Rg: 21239622, Filiação: Sebastião de Oliveira Filho e Lucil 

Aparecida da Silva, data de nascimento: 17/02/1981, brasileiro(a), natural 

de Tangara da Serra-MT, solteiro(a), operador de máquinas. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.Custas pela 

parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Após as anotações de praxe, arquivem-se os 

autos.Às providências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 23 de março de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135007 Nr: 5139-96.2011.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGC, MCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE SÃO 

PAULO - OAB:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, vejo que este juízo designou audiência para a 

data de 28/03/2018, entretanto, atenta ao que dispõe a portaria nº 

678/2017-PRES que estabelece o calendário forense para o exercício de 

2018, constato a necessidade de redesignação de audiência.

 Posto isso, redesigno a audiência para 04/07/2018, às 14h30min, para a 

coleta do material para realização do exame de DNA ou reconhecimento 

espontâneo da paternidade.

Intimem-se as partes, que deverão estar presentes, bem como a criança, 

na data e horário acima designados, devendo o pagamento do exame ser 

rateado entre as partes, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), na 

data da realização do exame.

Deverá constar no mandado, que o suposto pai e a genitora da criança 

deverão trazer cópia dos seus documentos pessoais (CPF e RG) e a 
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cópia da Certidão de Nascimento da criança, na data da realização do 

exame.

Consigne-se no mandado, também, que o não comparecimento das partes 

entende-se como recusa a submeterem-se ao exame de DNA, induzindo a 

presunção juris tantum de paternidade (Súmula 301 do STJ).

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166647 Nr: 6285-70.2014.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPD, JHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, vejo que este juízo designou audiência para a 

data de 28/03/2018, entretanto, atenta ao que dispõe a portaria nº 

678/2017-PRES que estabelece o calendário forense para o exercício de 

2018, constato a necessidade de redesignação de audiência.

 Posto isso, redesigno a audiência para 04/07/2018, às 16h30min, para a 

coleta do material para realização do exame de DNA ou reconhecimento 

espontâneo da paternidade.

Intimem-se as partes, que deverão estar presentes, bem como a criança, 

na data e horário acima designados, devendo o pagamento do exame ser 

rateado entre as partes, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), na 

data da realização do exame.

Deverá constar no mandado, que o suposto pai e a genitora da criança 

deverão trazer cópia dos seus documentos pessoais (CPF e RG) e a 

cópia da Certidão de Nascimento da criança, na data da realização do 

exame.

Consigne-se no mandado, também, que o não comparecimento das partes 

entende-se como recusa a submeterem-se ao exame de DNA, induzindo a 

presunção juris tantum de paternidade (Súmula 301 do STJ).

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 225531 Nr: 14657-37.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DANIEL FERREIRA 

CAVALCANTE - OAB:16396/O

 Vistos.

Em análise detida dos autos, vejo que este juízo designou audiência para a 

data de 28/03/2018, entretanto, atenta ao que dispõe a portaria nº 

678/2017-PRES que estabelece o calendário forense para o exercício de 

2018, constato a necessidade de redesignação de audiência.

 Posto isso, redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 13/06/2018, às 15h30min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 227387 Nr: 16168-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, vejo que este juízo designou audiência para a 

data de 28/03/2018, entretanto, atenta ao que dispõe a portaria nº 

678/2017-PRES que estabelece o calendário forense para o exercício de 

2018, constato a necessidade de redesignação de audiência.

 Posto isso, redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 28/06/2018, às 15h30min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 239685 Nr: 7328-37.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, vejo que este juízo designou audiência para a 

data de 28/03/2018, entretanto, atenta ao que dispõe a portaria nº 

678/2017-PRES que estabelece o calendário forense para o exercício de 

2018, constato a necessidade de redesignação de audiência.

 Posto isso, redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 05/07/2018, às 13h30mim.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Intime-se a equipe técnica do juízo nomeada nos autos, para juntar 

relatório psicossocial atualizado do presente caso em data anterior a 

realização da audiência.

Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235679 Nr: 2123-27.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, vejo que este juízo designou audiência para a 

data de 28/03/2018, entretanto, atenta ao que dispõe a portaria nº 

678/2017-PRES que estabelece o calendário forense para o exercício de 

2018, constato a necessidade de redesignação de audiência.

 Posto isso, redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 11/07/2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Intime-se a equipe técnica do juízo, na pessoa da psicóloga Daniele 

Bolsan Marcheto e assistente social Fabiane Costa dos Anjos, para que, 

junte aos relatório psicossocial atualizado do presente caso, emitindo 

parecer acerca da concessão da guarda definitiva, em data anterior a 

realização da audiência.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 61163 Nr: 2750-80.2007.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DE FÁTIMA ZITKOSKI DAMAS, JHONATAN 

CEZAR ZITKOSKI DAMAS, DIOGO VINICIUS ZITKOSKI DAMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO DAMAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que mesmo havendo renúncia dos 

herdeiros, cabe a inventariante apresentar nos autos as últimas 

declarações, relacionando nesta os bens e as dívidas, atribuindo valores 

atualizados a estes, com a reserva de bens suficientes para pagamento 

das dívidas, caso existentes.

Por outro lado, não restou apresentado a quitação do ITCD.

Posto isso, intime-se a inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

juntar os documentos os seguintes documentos:

1. As últimas declarações, relacionando tanto os bens como as dívidas, 

atribuindo valores atualizados a estes, com a reserva de bens suficientes 

para pagamento das dívidas, caso existentes, juntando ainda, a Guia de 

Informação do Imposto de Transmissão Causa Mortis, expedida pela 

Fazenda Pública Estadual, com o comprovante de quitação;

2. Apresentada as últimas declarações, havendo credor arrolado nesta, 

proceda com a notificação destes, para querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impugnar a estimativa (CPC, art. 663, parágrafo único);

Em seguida, venham-me os autos conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129816 Nr: 8656-46.2010.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA NATIVIDADE DOS SANTOS, EDSON 

APARECIDO ALVES DOS SANTOS, MARIA ALVES DOS SANTOS 

SOARES, JOSENILDA ALVES DOS SANTOS, REINALDO ALVES DOS 

SANTOS, ROSELEIDE ALVES DOS SANTOS, ROGERIO SILVA SANTOS, 

REJANE SILVA DOS SANTOS, GEFERSON CLYTON DE OLIVEIRA, 

GENADELSO DE OLIVEIRA ALVES, GENISLAINE WALERIA DE OLIVEIRA 

ALVES, LEIDIANE PRISCILA SILVA DOS SANTOS, RONDINERIO SILVA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL GONÇALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário dos bens deixados pelo 

falecido Manoel Gonçalves dos Santos, sendo nomeada inventariante a 

requerente Luzia da Natividade dos Santos.

Com a inicial foram juntados documentos pessoais da viúva e do de cujus, 

atestado de óbito e representação processual da viúva (fls. 07/05).

Primeiras Declarações (fls. 23/28) com a juntada dos documentos 

pessoais dos herdeiros (fls. 29/61) bem como suas representações 

processuais (fls. 220/230).

Últimas Declarações com a apresentação de partilha amigável (fls. 

154/171), cópias atualizadas das matrículas dos imóveis a serem 

partilhados (fls. 231/234).

Por fim, comprovante de isenção do ITCD e certidões negativas de débitos 

fiscais das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 258/261).

Assim, vejo que a homologação da partilha é medida que se impõe.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, 

do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a 

partilha de fls. 154/171, relativa aos bens deixados pelo falecimento do Sr. 

Manoel Gonçalves dos Santos, atribuindo a viúva meeira e aos herdeiros 

os seus respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos 

nestes autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Custas pela parte requerente.

Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 659, § 2º do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual, nos termos do § 2º, do artigo 662, 

do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257166 Nr: 22434-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMMRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262712 Nr: 26744-88.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119833 Nr: 9810-36.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. BEUTINGER COMERCIO-ME, LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, E. BEUTINGER 

COMERCIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 119833.

Vistos,

 Como já foram várias as tentativas de localização de bens dos 

devedores, todas sem sucesso, entendo que devo acolher a postulação 

retro formulada, sendo necessária apenas a última declaração de imposto 

de renda via INFOJUD.

 Isso porque, entendo ser efetivamente possível requisitar junto à Receita 

Federal informações sobre a existência de bens em nome da parte 

executada, sendo entendimento pacificado em nosso Tribunal a 

possibilidade da quebra do sigilo fiscal quando exauridos, pelo exequente, 

todos os meios para a localização de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SIGILO FISCAL - 

QUEBRA - EXAURIMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO CARENTE DE ASSINATURA - RATIFICAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Cabível a quebra do sigilo fiscal da empresa-devedora quando exauridos, 

pelo exeqüente, todos os meios para a localização de bens sujeitos à 

constrição. É de se rejeitar a alegada nulidade de decisão carente de 

assinatura quando o magistrado que a proferiu permanece na direção do 

feito, haja vista a possibilidade dessa omissão ser, a todo o tempo, 

sanada, sem qualquer prejuízo para as partes.” (Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 45440/2003 - 

CLASSE II - 15 - COMARCA CAPITAL. Relator Des. LEÔNIDAS DUARTE 

MONTEIRO)

 Ante o exposto, defiro o pedido de busca de bens via INFOJUD.

 Realizo a consulta nesta data. Assim, junte-se a declaração de bens da 

parte executada em pasta própria, dando ciência de seu conteúdo à parte 

interessada, o que deverá ser certificado nos autos. Após o decurso do 

prazo legal, deverá ser destruída a referida declaração por meio de 

incineração.

 Por fim, caso o credor não indique bens à penhora no prazo de 10 dias, 

fica desde já determinada a suspensão do processo por 01 (um) ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório estatístico, nos 

termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248354 Nr: 15331-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI GONÇALVES GODINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 Autos nº: 248354.

 Vistos,

 Diga a parte autora se concorda com a proposta de fls. 33.

 Após, novamente conclusos.

 Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274268 Nr: 4447-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO GRANDE-MS, ALESSANDRO ERISSON 

ZAVELINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CONSTANCIA DE OLIVEIRA, ENIO 

PELEGRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FEITOSA BELTRÃO - 

OAB:12491/MS, NATÁLIA FEITOSA BELTRÃO - OAB:13355/MS, 

THIAGO MACHADO GRILO - OAB:12.212 -MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:

 Autos nº: 274268.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 05 de junho de 

2018, às 16:00min, para colheita do(s) depoimento(s) deprecado(s).

Considerando que o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo 

Civil, não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274532 Nr: 4596-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.FAXINAL DO SOTURNO-RS, SOLENIR JOSE DOS 

SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GENÉSIO QUATRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI ALVES DA ANUNCIAÇÃO 

FILHO - OAB:OAB/RS 34.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 Autos nº: 274532.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 07 de junho de 

2018, às 14:00min, para colheita do(s) depoimento(s) deprecado(s).
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Considerando que o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo 

Civil, não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157991 Nr: 6586-51.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERDINANDO QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/MT 21.150-A

 Autos nº: 157991.

 Natureza: Cumprimento de Sentença.

 Exequente: Ferdinando Quadros.

 Executado: HSBC Bank Brasil S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Ferdinando Quadros 

em face de HSBC Bank Brasil S/A, ambos qualificados.

Às fls. 251 foi determinada a intimação da parte Executada para pagar o 

débito, tendo a mesma permanecido inerte, conforme certidão de fls. 253.

Às fls. 254/255 a parte Exequente realizou a atualização do débito, bem 

como requereu a penhora on line.

Às fls. 256/259 foi deferida e realizada a penhora on line, via BACENJUD, 

tendo a mesma sido exitosa.

Às fls. 261/265 a parte Executada apresentou impugnação, alegando 

excesso de execução no montante de R$ 178,89. Requereu ainda que o 

valor excedente seja revertido em favor da Instituição Financeira.

Às fls. 268/269 a parte Exequente se manifestou acerca da impugnação, 

afirmando a inexistência de excesso de execução. Solicitou ainda a 

expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados.

 É o relatório.

D E C I D O.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que razão não 

assiste a parte Executada na impugnação de fls. 261/265.

Isso porque, o Executado não apresentou a discriminação de cálculo 

completa, eis que apenas realizou a atualização do débito, com a 

incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.

Desta forma, verifico que o demonstrativo de cálculo apresentado pelo 

Executado é incompleto, eis que não traz a atualização do débito desde a 

sentença, mas utiliza tão apenas uma base de cálculo incerta para 

promover a atualização do débito, encontrando assim, um valor inferior.

Assim, tendo em vista que não há irregularidades encontradas no cálculo 

do Exequente, realizo a transferência dos valores bloqueados, via 

BACENJUD, para a conta única, convertendo a indisponibilidade em 

penhora.

Por fim, considerando que a penhora on line, via BACENJUD, foi em 

quantia suficiente para a satisfação da obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a impugnação de fls. 261/265 e, por conseguinte, 

declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal e não havendo nenhuma decisão 

suspendendo os efeitos da presente sentença, defiro o levantamento dos 

valores penhorados, mediante a expedição de alvará em favor da parte 

credora/exequente ou de seu procurador, desde que possua poderes 

para tanto, o que deverá ser certificado nos autos, devendo ainda ser 

observado o disposto no art. 450 da CNCG, a ser depositado na conta 

bancária indicada às fls. 269.

Após, arquive-se.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119418 Nr: 9375-62.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RS FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS 

MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO AUGUSTO VIONE DA 

ROSA - OAB:50.660-RS, CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - OAB:23.592-O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCAS INÁCIO 

COUTO WIEDERKEHR - OAB:OAB/RS 28992, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT, 

Paulo Roberto do Nascimento Martins - OAB:28992/RS

 Autos nº: 119418.

 Vistos,

 Trata-se de embargos de declaração contra a sentença de fls. 382/383, 

tendo a parte embargada concordado com os embargos, conforme 

petitório de fls. 401.

 É o necessário à análise e decisão.

 É inequívoca a presença de contradição no dispositivo da sentença 

proferida oralmente às fls. 382/383, de modo que os embargos de 

declaração devem ser recebidos e acolhidos para o fim de ser corrigido o 

equívoco cometido.

 Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 394/396 para 

o fim de corrigir a contradição e fixar que o termo inicial dos juros de mora 

será a data da citação e não do evento danoso, como anteriormente 

decidido.

 No mais, ficam mantidos os demais termos da decisão.

 Intimem-se novamente para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150341 Nr: 10393-16.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZENE DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, GIULIO ALVARENGA REALE 

- OAB:15484-A/MT

 Autos nº: 150341.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 281, determino o arquivamento dos autos, 

ficando operada a compensação postulada às fls. 277, sendo certo que o 

feito já foi sentenciado às fls. 236/237.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 239266 Nr: 6795-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINES BATISTA AMARAL SANTANA, ALCIDES BENTO 

BATISTA, CONCEIÇÃO APARECIDA BATISTA, CARMEN BENTO BATISTA, 

LUZIA BENTO BATISTA, ELIAS BENTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 239266.

 Vistos,

Às fls. 77/78, os Requerentes informaram que apenas Edines Batista 

Amaral Santana está residindo nessa Comarca, enquanto os demais estão 

trabalhando em localidade distante de Tangará da Serra/MT, motivo pelo 

qual torna inviável o comparecimento de todos os herdeiros na mesma 

data e local para o levantamento dos valores junto aos bancos.

Assim sendo, requerem que os alvarás sejam concedidos apenas em 

nome de Adines Batista Amaral Santana ou em nome de sua procuradora.

Pois bem.

Tendo em vista o petitório de fls. 77/78, autorizo a expedição dos alvarás 

judicias em nome da procuradora dos Requerentes, desde que possua 

poderes para tanto, o que deverá ser certificado nos autos, devendo 

ainda ser observado o disposto no art. 450 da CNCG, ficando a cargo da 

patrona ratear os valores referentes aos alvarás entre todos os 

Requerentes em partes iguais, de acordo com a sentença de fls. 71.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173615 Nr: 15362-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS 

- OAB:4123/MT, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, IRAJÁ 

REZENDE DE LACERDA - OAB:MT 11.987, JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9146/MT

 Autos nº: 173615.

 Vistos,

 Certifique-se a Sra. Gestora se o dinheiro noticiado às fls. 131 já está 

vinculado a este processo.

 Em caso positivo, em primeiro lugar determino que seja satisfeita a 

penhora no rosto dos autos de fls. 01.

 Sem prejuízo, diga a parte exequente no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165961 Nr: 5016-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. D. MIGUEL E CIA LTDA ME, MARIO SERGIO 

SILVA, ANDERSON DOUGLAS MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 165961.

 Vistos,

 Por agora determino que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca via RENAJUD inexitosa, fica desde já indeferida a 

pesquisa via INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos 

financeiros (BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais 

bens imóveis podem ser buscados diretamente pela parte exequente 

mediante consulta ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a 

partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 

921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 1361-60.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Autos nº: 59731.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 659, verso.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139116 Nr: 9571-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DA GLÓRIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 139116.

 Vistos,

 Reitere-se a intimação ao Sr. Perito.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 63485 Nr: 5004-26.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 63485.

 Vistos,

 Em respeito ao princípio do contraditório, diga a parte contrária sobre o 

petitório retro.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176576 Nr: 18668-80.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, 

IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:MT 11.987, JOSÉ CARLOS 

REZENDE - OAB:9146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4.652

 Autos nº: 176576.

 Vistos,

 Concessa data venia, entendo que o peticionário de fls. 103/104 deveria 

ter deduzido tal pedido no TJMT, sendo vedado a este magistrado inovar 

no feito após a entrega da prestação jurisdicional.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de fixação de honorários nesta fase do 

processo.

 Intime-se para fins recursais.

 Diante do trânsito em julgado, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 2666-79.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSÉ PEDRO 

ROCKENBACH, ELONI ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre a nova 

proposta de honorários apresentada pelo perito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244368 Nr: 12286-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO DE OLIVEIRA LIMA NETO, 

CLAUDIA COUTINHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:OAB/MT 15283

 Certifico que, intimo os executados, através de seu procurador, da 

sentença proferida nos autos, conforme a seguir (parcialmente transcrita): 

"Ante o exposto, declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.Custas, se houver, pelos executados, e 

honorários conforme disposto no item 07 do r. Acordo, às fls. 50."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228743 Nr: 17399-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. CHIMELLO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação para a 

parte executada, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial 

de justiça, no bairro Parque das Mansões, a ser depositada em guia 

própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258717 Nr: 23820-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BIGATON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AUTO PEÇAS E MECANICA NOVA 

ESPERANÇA LTDA, EUNICE DALCOL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 Certifico que o advogado ERIKO SANDRO SUARES (OAB/MT 8264) levou 

os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257245 Nr: 22491-57.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFLORESTAMENTO PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO FRANZ, MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA FRANZ, AGRO AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, AGRIPEC 

QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 

16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a expedição de ofício ao Cartório do 1º 

Ofício de Tangará da Serra, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 13,38 (treze reais e 

trinta e oito centavos), referente aos emolumentos devidos à referida 

serventia, mediante depósito na conta corrente 162-6, agência 2086, 

Caixa Econômica Federal, devendo o comprovante ser apresentado no 

balcão do cartório para procedimentos de baixa e repasse ao FUNAJURIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 137297 Nr: 7637-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BARBOSA, VALNICEIA 

MARIA PICOLI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes da Silva Neto - 

OAB:18190, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Certifico que o advogado JOSÉ GOMES DA SILVA NETO (OAB/MT 18190) 

levou os presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229072 Nr: 17738-91.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO UMBRELINO DOS ANJOS, CASSIA 

REGINA SOARES AMORIM, DELMI GOMES FERREIRA, ROBERTO CAMPOS, 

MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP, GENESIO DA SILVA, RONALDO 

MARCHIORI, EUZÉBIO JOSÉ DA SILVA, NEDIO PEDRO GIARETTA, ALEX 

DE OLIVEIRA CHALEGRA, FRANCISCO IRISNALDO DE SOUZA OLIVEIRA, 

ANGELO MARCOS DE APARECIDO, LUIZ ALBERTO GONÇALVES 

GRANCE, APARECIDO CARLOS DA SILVA, DIOGO MENDONÇA BARROS, 

EZEQUIEL DOS SANTOS CORREA, ELIAS SANTANA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP, 

ROBERTO CAMPOS, DELMI GOMES FERREIRA, EUZÉBIO JOSÉ DA SILVA, 

Mairdes de Amorim Salgado Campos, GENESIO DA SILVA, RONALDO 

MARCHIORI, NEDIO PEDRO GIARETTA, ALEX DE OLIVEIRA CHALEGRA, 

FRANCISCO IRISNALDO DE SOUZA OLIVEIRA, ANGELO MARCOS DE 

APARECIDO, LUIZ ALBERTO GONÇALVES GRANCE, DIOGO MENDONÇA 

BARROS, EZEQUIEL DOS SANTOS CORREA, ESPOLIO DE JOAO 

UMBRELINO DOS ANJOS, CASSIA REGINA SOARES AMORIM, ELIAS 

SANTANA DE MORAES, APARECIDO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, PIETRA PY ALBERS - OAB:14.294/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Autos nº: 0087.

 Vistos,

 Acolho o pedido de fls. 557 e faculto apresentação de impugnação pela 

parte requerida/reconvinte.

 Sem prejuízo, determino a intimação da parte autora/reconvinda para se 

manifestar sobre o petitório de fls. 559/562 e documentos de fls. 563/581, 

devendo o processo a seguir vir concluso para decisão.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 1056-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA CORREA DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes da Silva Neto - 

OAB:18190, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Certifico que o advogado JOSÉ GOMES DA SILVA NETO (OAB/MT 18190) 

levou os presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106914 Nr: 5610-20.2008.811.0055

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO EDSON REESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GONZAGA CHAVES, VANIA MARCI DE 

CARVALHO CHAVES, ESPÓLIO DE SALIM FELÍCIO, C. I. 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CORACI DE JESUS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, RUY FERREIRA 

JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Certifico que o advogado APARECIDO BATISTA DOS SANTOS (OAB/MT 

3881) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270667 Nr: 1716-84.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA 

E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARA PATRICIA MAZIERO 

MARTINAZZO - OAB:23339/MT, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:23167/A

 Certifico que, a contestação de fls. 94/98 é tempestiva. Dessa forma, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, querendo, 

impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189814 Nr: 6585-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINTON FERNANDO KINTSCHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo a parte exequente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a que, 

caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 2282-82.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 
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 Certifico que, o banco requerido já apresentou, tempestivamente, os 

extratos bancários com a discriminação detalhada dos lançamentos, da 

conta conta corrente n.º 10.255-5, agencia 669-6, do período de setembro 

de 1987 a setembro de 2007, conforme determinou o despacho de f. 687 e 

v.º, através da petição de fls. 1091/1270. Sendo assim, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7808 Nr: 270-13.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHUMACHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

AREIA E SEIXOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marques Araujo - 

OAB:3049-MT

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta Precatória sem 

cumprimento, intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186748 Nr: 4089-93.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUSA DE SOUZA VASSELI, MARCELA VASELI 

HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 372/373, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263831 Nr: 27550-26.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BATISTA, SUSANA 

SCHNEIDER, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, ESTELA REDIVO DA 

COSTA - OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - 

OAB:23753/0

 Certifico que as contestações de fls. 92/117, fls. 118/146 e fls. 147/227 

são tempestivas. Desse modo, intimo a parte autora para impugnar 

referidas defesas, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228568 Nr: 17207-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELINA LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, torno sem efeito a certidão de fl. 44, intimando a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão 

de fl. 43.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167183 Nr: 7175-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7175-09.2014 (Cód. 167183)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161933 Nr: 12918-34.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO GERMINARI DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12918-34.2013 (Cód. 161933)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161935 Nr: 12922-71.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RUBENS PIMENTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12922-71.2013 (Cód. 161935)

VISTOS, ETC.
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Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 210470 Nr: 2446-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSICLER TRANSPORTES LTDA, MOACIR 

PEREIRA DA SILVA, JOSEFA SELMA DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:4904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSÉ DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21.159/MT

 Certifico que, compulsando detidamente os autos verifica-se ausente o 

instrumento de mandato conferido pelo executado ao advogado Dr. Odacir 

José Dias Cavalheiro - OAB/MT 21.159/O, peticionante de fls. 36/382, 

sendo assim, nos termos da legislação vigente e Provimento n. 

041/2016-CGJ/MT, intimo o aludido patrono para que regularize a 

representação judicial de seu cliente, no prazo legal

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 107491 Nr: 6168-89.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO MANOEL DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6168-89.2008 (Cód. 107491)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128308 Nr: 7201-46.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7201-46.2010 (Cód. 128308)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155889 Nr: 4507-02.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO LEITE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4507-02.2013 (Cód. 155889)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127463 Nr: 6384-79.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6384-79.2010 (Cód. 127463)
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VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 188101 Nr: 5073-77.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIJALMA ADEMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:PROC.FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDILATIF MAHAMED 

TUFAILE - OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 Processo n.º 5073-77.2015 (Cód. 188101)

 VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de folha retro, verifico que a peça de embargos 

deve ser rejeitada, não apenas por ser intempestiva, mas em decorrência 

da preclusão consumativa, eis que, como certificado retro, a autarquia 

apresentou embargos à execução em outra oportunidade, o qual fora 

analisado pelo juízo, não havendo mais oportunidade de defesa.

Ante o exposto, REJEITO os embargos interpostos, o que faço com 

espeque no art. 918, II do NCPC c.c. art. 485, inciso I, da mesma lex e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Traslade-se cópia da presente para os autos principais, desapense-se, 

intimem-se e, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se com as baixas 

necessárias.

Considerando a angularização processual incide, no caso, o disposto no 

artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de modo que 

condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico do embargado, que fixo no percentual de 10% do valor do 

excesso alegado, correspondente a R$ 550,00, em razão do zelo e 

trabalho despendido pelo profissional.

Sem custas e despesas, consoante previsão legal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193197 Nr: 9496-80.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISBELA ANTONIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pela embargada naquele feito. Por 

conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico da embargada, que fixo no percentual de 10% do valor da 

causa, no caso o proveito econômico, correspondente a R$1.298,09, em 

razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional.Sem custas e 

despesas, ante a isenção legal.Traslade-se cópia desta para os autos da 

ação de execução em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184137 Nr: 2085-83.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:PROC.FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pela embargada naquele feito. Por 

conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico da embargada, que fixo no percentual de 10% do valor da 

causa, no caso o proveito econômico, correspondente a R$763,25, em 

razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional.Sem custas e 

despesas, ante a isenção legal.Traslade-se cópia desta para os autos da 

ação de execução em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103000 Nr: 1852-33.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1852-33.2008 (Cód. 103000)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo exequente nestes autos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais, nos 

termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são exequíveis a qualquer 

momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte 

exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, razão pela qual 

autorizo tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.
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Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203694 Nr: 17692-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINA DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pela embargada naquele feito. Por 

conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico da embargada, que fixo no percentual de 10% do valor do 

excesso alegado, correspondente a R$481,21, em razão do zelo e 

trabalho despendido pelo profissional.Sem custas e despesas, ante a 

isenção legal.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de execução 

em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 6 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 204164 Nr: 18088-16.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELECINA GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO PIERUCCI DE SOUZA - 

OAB:8797A, SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA - OAB:13173/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS e, por 

conseguinte, determino o prosseguimento da execução em apenso, em 

conformidade com a presente decisão, ou seja, nos moldes do cálculo 

apresentado pelo embargante.Considerando a sucumbência da 

embargada, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que a condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do embargante, que fixo no 

percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido, correspondente 

a R$4.916,67, em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, 

contudo, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade 

concedida.Sem custas e despesas, ante a gratuidade.Traslade-se cópia 

desta para os autos da ação de execução em apenso. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 6 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138053 Nr: 8442-21.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELECINA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO PIERUCCI DE SOUZA - 

OAB:8797A, SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA - OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8442-21.2011 (Cód. 138053)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo executado nos autos dos 

embargos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139943 Nr: 10477-51.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10477-51.2011 (Cód. 139943)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pela exequente nestes autos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 119848 Nr: 9825-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 
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CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9825-05.2009 (Cód. 119848)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pela exequente.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133923 Nr: 3944-76.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISBELA ANTONIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3944-76.2011 (Cód. 133923)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pela exequente nestes autos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 211772 Nr: 3447-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pela embargada naquele feito. Por 

conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico da embargada, que fixo no percentual de 10% do valor da 

causa, no caso o proveito econômico, correspondente a R$1.407,65, em 

razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional.Sem custas e 

despesas, ante a isenção legal.Traslade-se cópia desta para os autos da 

ação de execução em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126261 Nr: 5193-96.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DEMAMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5193-96.2010 (Cód. 126261)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo exequente.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 122499 Nr: 1567-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR FIGUEIREDO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1567-69.2010 (Cód. 122499)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo exequente nestes autos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158741 Nr: 7338-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIA ROSA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7338-23.2013 (Cód. 158741)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo executado nos autos dos 

embargos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 123126 Nr: 2176-52.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2176-52.2010 (Cód. 123126)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, e aporte do memorial da contadoria, 

determino que o Sr. Gestor cumpra as disposições insertas no artigo 535, 

§3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais, nos 

termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são exequíveis a qualquer 

momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte 

exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, razão pela qual 

autorizo tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203471 Nr: 17511-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIA ROSA DE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS e, por 

conseguinte, determino o prosseguimento da execução em apenso, em 

conformidade com a presente decisão, ou seja, nos moldes do cálculo 

apresentado pelo embargante.Considerando a sucumbência da 

embargada, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que a condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do embargante, que fixo no 

percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido, correspondente 

a R$896,68, em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, 

contudo, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade 

concedida.Sem custas e despesas, ante a gratuidade.Traslade-se cópia 

desta para os autos da ação de execução em apenso. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 208527 Nr: 866-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarena Sebastiana de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS, e, por 

conseguinte, julgo EXTINTO o processo de execução provisória de 

astreintes em apenso (Cód. 151000).Considerando a sucumbência do 

embargado, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, II, do novo 
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Código de Processo Civil, de modo que a condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do embargante, que fixo no 

percentual de 8% do valor do proveito econômico obtido, em razão do zelo 

e trabalho despendido pelo profissional, ficando, contudo, suspensa sua 

exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida ao 

embargado nos autos principais.Sem custas e despesas, ante a 

gratuidade.Traslade-se para os autos da ação de execução em apenso, 

cópia da presente decisão, bem como do memorial de cálculo encartado à 

peça de ingresso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 200535 Nr: 15121-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO DEMAMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pela parte embargada naquele feito. 

Por conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico da embargada, que fixo no percentual de 10% do valor da 

causa, no caso o proveito econômico, correspondente a R$313,97, em 

razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional.Sem custas e 

despesas, ante a isenção legal.Traslade-se cópia desta para os autos da 

ação de execução em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 186612 Nr: 3993-78.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR FIGUEIREDO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pela embargada naquele feito. Por 

conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico do embargado, que fixo no percentual de 10% do valor da 

causa, no caso o excesso alegado, correspondente a R$815,96, em 

razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional.Sem custas e 

despesas, ante a isenção legal.Traslade-se cópia desta para os autos da 

ação de execução em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203483 Nr: 17520-97.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos.Todavia, autos deverão ser 

encaminhados ao contador judicial, para refazer o cálculo do embargante 

utilizando o Manual de Cálculo da Justiça Federal, com correção monetária 

pelo IPCA-E, conforme determinado na presente decisão. Por conseguinte, 

julgo extintos os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando que o embargante decaiu na menor parte do pedido, 

deverá o embargado arcar com o pagamento das verbas correlatas, 

incidindo, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de 

Processo Civil. Todavia, aguarde-se o aporte do cálculo do contador para 

fins de arbitramento dos honorários.Custas e despesas pela embargado, 

suspensa, devido à isenção concedida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 211332 Nr: 3101-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS e, 

por conseguinte, determino o prosseguimento da execução em apenso 

nos moldes do cálculo apresentado pelo embargante.Considerando a 

sucumbência do embargado, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º 

e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de modo que o condeno ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico da embargante, que 

fixo no percentual de 10% do valor do proveito econômico, 

correspondente a R$321,94 em razão do zelo e trabalho despendido pelo 

profissional, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida, o 

mesmo se aplicando no que tange às custas e despesas.Traslade-se 

cópia desta para os autos da ação de execução em apenso. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125473 Nr: 4420-51.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4420-51.2010 (Cód. 125473)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo executado nos autos de 

embargos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 
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poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203663 Nr: 17648-20.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURENICE MOREIRA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pela embargada naquele feito. Por 

conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico da embargada, que fixo no percentual de 10% do valor do 

excesso alegado, correspondente a R$313,05, em razão do zelo e 

trabalho despendido pelo profissional.Sem custas e despesas, ante a 

isenção legal.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de execução 

em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 7 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 110801 Nr: 1036-17.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Tadachi Suzuki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, KLEITON 

ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA DORADO - 

OAB:14722/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 Processo n.º 1036-17.2009 (Cód. 110801)

VISTOS, ETC.

Aguarde-se o deslinde dos embargos em apenso.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151632 Nr: 217-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MARIA RECK, KATYANE PATRICIA 

RECK, RECK & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior desta 

magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, resta-se 

aplicável a condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, 

mesmo nos casos em que não há citação do executado, ainda que a 

quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$2.201,81, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

13 de junho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 110923 Nr: 1146-16.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 1146-16.2009 (Cód. 110923)

VISTOS, ETC.

Aguarde-se o deslinde dos embargos em apenso.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203796 Nr: 17740-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Tadachi Suzuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Processo n.° 17740-95.2015 (Cód. 203796)

VISTOS, ETC.

Analisando os memoriais apresentados pelas partes, verifico que ambos 

constam as determinações exaradas na sentença, contudo, ainda assim, 

há divergência significativa nos valores ao final obtidos.

Em decorrência, determino que os autos sigam com vista ao Contador 

Judicial para que compare os memoriais e aponte o mais correto ou, sendo 

o caso, elabore novo cálculo nos termos da sentença/acórdão proferidos.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193802 Nr: 9959-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 
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MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Processo n.° 9959-22.2015 (Cód. 193802)

VISTOS, ETC.

Analisando os memoriais apresentados pelas partes, verifico que ambos 

constam as determinações exaradas na sentença, contudo, ainda assim, 

há divergência significativa nos valores ao final obtidos.

Em decorrência, determino que os autos sigam com vista ao Contador 

Judicial para que compare os memoriais e aponte o mais correto ou, sendo 

o caso, elabore novo cálculo nos termos da sentença/acórdão proferidos.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104129 Nr: 2956-60.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON VALERIO NEVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2956-60.2008 (Cód. 104129)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, o executado interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

IMprocedente.

Destarte, transitada em julgado a sentença proferida nos autos em 

apenso, o Sr. Gestor deverá cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, obedecendo o Provimento nº. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, observando o cálculo apresentado 

pelo exequente nestes autos.

Desde já, consigno que sobrevindo pedido neste sentido, autorizo a 

expedição de alvará de levantamento, observando-se a existência de 

procuração com os devidos poderes e intimando-se, pessoalmente, a 

parte autora.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125357 Nr: 4369-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ROQUETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4369-40.2010 (Cód. 125357)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. 123, determino ao Sr. Gestor que expeça o 

necessário para publicar edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

convocando eventuais herdeiros para que manifestem nos autos 

interesse na sucessão processual e promovam sua habilitação dentro do 

prazo assinalado.

Após, certifique-se e intime-se o executado para se manifestar.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 195188 Nr: 10991-62.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSON VALERIO NEVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pela parte embargada naquele feito. 

Por conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico da embargada, que fixo no percentual de 10% do excesso 

alegado, correspondente a R$1.877,41, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional.Sem custas e despesas, ante a isenção 

legal.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de execução em 

apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as 

baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 8 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 186898 Nr: 4182-56.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA OSTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4182-56.2015 (Cód. 186898)VISTOS, ETC.Trata de pedido 

de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de antecipação dos 

efeitos da tutela.Nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

são requisitos para a concessão da tutela antecipatória: a demonstração 

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo..Logo, não é preciso fazer um esforço hercúleo para perceber 

presentes, pelo menos na ótica desta Magistrada, a possibilidade da 

concessão da tutela provisória antecipada pleiteada, visto que, presentes 

os elementos autorizadores do artigo 300 do NCPC, quais sejam: a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, somadas ainda à premente necessidade da 

medida, que se verificam no fato de a autora estar impossibilitada, de 

exercer suas atividades, bem como no caso de eventual demora a 

requerente poderá sofrer danos irreparáveis, porquanto encontra-se, em 

uma análise inicial, impossibilitado de manter a sua subsistência.Isto posto, 

nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 do NCPC, 

CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em favor da autora para 

a implantação imediata do benefício auxílio-doença, devendo a medida ser 

implantada no máximo em 10 dias pelo requerido, sob pena de aplicação 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de astreintes. 

Prosseguindo, compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada 

a se manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o 

laudo apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o 

prazo assinalado para manifestação.Destarte, HOMOLOGO o laudo 

pericial encartado aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado o necessário para o devido pagamento dos 

honorários correlatos.Após, conclusos para deliberação.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 185456 Nr: 3140-69.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3140-69.2015 (Cód. 185456)VISTOS, ETC.Trata de pedido 

de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de antecipação dos 

efeitos da tutela.são requisitos para a concessão da tutela antecipatória: a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.Logo, não é preciso fazer um esforço hercúleo 

para perceber presentes, pelo menos na ótica desta Magistrada, a 

possibilidade da concessão da tutela provisória antecipada pleiteada, visto 

que, presentes os elementos autorizadores do artigo 300 do NCPC, quais 

sejam: a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, somadas ainda à premente 

necessidade da medida, que se verificam no fato de a autora estar 

impossibilitada, de exercer suas atividades, bem como no caso de 

eventual demora a requerente poderá sofrer danos irreparáveis, 

porquanto encontra-se, em uma análise inicial, impossibilitado de manter a 

sua subsistência.Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com 

base no artigo 300 do NCPC, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA em favor da autora para a implantação imediata do benefício 

amparo social, devendo a medida ser implantada no máximo em 10 dias 

pelo requerido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), a título de astreintes. Prosseguindo, compulsando os 

autos, verifico que, devidamente intimada a se manifestar, a parte autora 

manifestou-se em concordância com o laudo apresentado. De outro viés, 

o requerido deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para 

manifestação.Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado 

o necessário para o devido pagamento dos honorários correlatos.Após, 

conclusos para deliberação.Às providências.Tangará da Serra/MT, 12 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180650 Nr: 22589-47.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIO TRAJANO DE GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22589-47.2014 (Cód. 180650)

VISTOS, ETC.

Trata de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de 

antecipação dos efeitos da tutela.

Nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, são requisitos 

para a concessão da tutela antecipatória: a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

Contudo, perscrutando os documentos colacionados pela parte autora, 

tenho que assiste razão a requerente, porquanto os laudos médicos 

imbricados ao feito denotam, em uma análise perfunctória, que a 

requerente se encontra incapacitada, a princípio, para o trabalho.

Logo, não é preciso fazer um esforço hercúleo para perceber presentes, 

pelo menos na ótica desta Magistrada, a possibilidade da concessão da 

tutela provisória antecipada pleiteada, visto que, presentes os elementos 

autorizadores do artigo 300 do NCPC, quais sejam: a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, somadas ainda à premente necessidade da medida, que se 

verificam no fato de a autora estar impossibilitada, de exercer suas 

atividades, bem como no caso de eventual demora a requerente poderá 

sofrer danos irreparáveis, porquanto encontra-se, em uma análise inicial, 

impossibilitado de manter a sua subsistência.

Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 

do NCPC, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em favor da 

autora para a implantação imediata do benefício amparo social, devendo a 

medida ser implantada no máximo em 10 dias pelo requerido, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de 

astreintes.

 Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173403 Nr: 15086-72.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DE UNGARO SANTANA LANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15086-72.2014 (Cód. 173403)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado.

 De outro viés, o requerido apresentou impugnação à fl. 79 e, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual, HOMOLOGO o laudo pericial encartado 

aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários 

correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163705 Nr: 1002-66.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1002-66.2014 (Cód. 163705)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do relatado pela parte 

autora no petitório de fl. 101, o laudo a princípio, fora conclusivo acerca da 

incapacidade do requerente, razão pela qual, indefiro o pedido de 

suspensão do feito e, na sequência, HOMOLOGO o laudo pericial 

encartado aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado o necessário para o devido pagamento dos 

honorários correlatos.

No mais, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 

declaro encerrada a instrução processual e determino que os autos sigam 

com vista às partes para a apresentação das alegações finais, na forma 
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de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128014 Nr: 6938-14.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDES TEIXEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 897/2010 (Cód. 128014)

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Benefício Assistencial ao Portador de Deficiência c/c 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Ernandes Teixeira Santos em 

face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos.

Compulsando o presente feito, verifico à fl.115, a informação de que 

requerente não reside mais no endereço constante nos autos.

Intimado o n. causídico para manifestar-se, deixou transcorrer in albis o 

prazo assinalado, fl. 119.

 Concitada a autarquia requerida, postulou a extinção do processo, 

fl.120-v.

Nessa toada, dessume-se do comando do artigo 485, III, do Novo Código 

de Processo Civil, que o comportamento da parte autora enseja a extinção 

do processo, contudo, sem resolução do mérito.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito e, via de 

consequência, determino o seu arquivamento.

 Em decorrência, condeno o autor ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, o qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, e 

§10 do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 

612,00, em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, ficando, 

contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da 

justiça concedida a parte autora.

Condeno, ainda, o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, 

permanecerão suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade.

Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em favor do 

requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o mesmo 

deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 202882 Nr: 16995-18.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVAL XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Estéticos, Materiais e Pedido 

de Tutela Antecipada ajuizada por Rosival Xavier dos Santos, em desfavor 

do Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso, e, por 

conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Considerando que o requerente sucumbiu, condeno-o ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico do demandado, o qual 

fixo em 10% do valor do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, 

§3º, II, do CPC, correspondente a R$ 9.000,00, levando em consideração o 

zelo e trabalho despendido pelo profissional, ficando, contudo, suspensa 

sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida ao 

autor, (NCPC, art.98, §3º).Condeno, ainda, o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, contudo, assim como os honorários 

sucumbenciais permanecerá suspensa sua exigibilidade em razão da 

gratuidade.Por derradeiro, não estando a sentença sujeita à remessa 

necessária, consoante artigo 496, inciso I, do novo CPC, com o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao 

Ministério Público.Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173857 Nr: 15634-97.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15634-97.2014 (Cód. 173857)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que devidamente intimada a autora deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado para manifestar-se. De outro viés, 

o requerido pugnou pela improcedência da demanda, fl.71/v.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 147152 Nr: 6924-59.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE MARIA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

Rural por Idade c/c Pedido de Assistência Judiciária proposta por Dirce 

Maria da Silva Carvalho em face do Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar em favor da 

autora o benefício de previdenciário de aposentadoria rural por idade 

equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do 

benefício - DIB) a data da interposição da ação, e, por conseguinte, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.Outrossim, a correção monetária 

retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 
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aplicado o IPCA-E. Os juros moratórios serão aplicados nos termos do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, os quais incidirão a partir da 

citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, 

quanto às subsequentes.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 13 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 116144 Nr: 6159-93.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DO LIVRAMENTO VENZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 6159-93.2009 (Cód. 116144)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro e, considerando que não houve 

discordância do executado, HOMOLOGO as planilhas exequendas, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil, obedecendo o Provimento nº. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, o qual determina que o cálculo de 

liquidação será atualizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, que fará incidir juros e correção até a 

data da expedição.

 Desde já, autorizo a expedição do(s) necessário(s) alvará(s) de 

levantamento.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162376 Nr: 13714-25.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILIA SCARIN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13714-25.2013 (Cód. 162376)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165366 Nr: 3970-69.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3970-69.2014 (Cód. 165366)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135647 Nr: 5842-27.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL VIANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:21994/O, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5842-27.2011 (Cód. 135647)

VISTOS, ETC.

Cumpra-se a decisão de fls. 91/92.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150812 Nr: 10914-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUDAMATA AGROPECUÁRIA LTDA, DB 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BOTTO PAULINO 

- OAB:264396/SP, ANA PAULA FAVA FERREIRA - OAB:236713/SP

 Processo nº. 10914-58.2012 (Cód. 150812)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido à fl. 559-v, para tanto, expeça-se o necessário.

No mais, proceda-se com a baixa das demais penhoras/constrições 

realizadas nos autos, tal como requerido às fls.560/561.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154835 Nr: 3448-76.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO VICENTE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.428, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3448-76.2013 (Cód.154835)

VISTOS, ETC.

Cumpra-se o segundo parágrafo da decisão de fl.132.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133004 Nr: 2916-73.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS FAUSTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2616-73.2011 (Cód. 133004)

VISTOS, ETC.

Ante o teor do petitório retro encartado, devolvo o prazo para impugnação 

postulado pelo executado.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128476 Nr: 7387-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM BARBOSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7387-69.2010 (Cód. 128476)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Ante o teor da certidão de fl. 136, intime-se o exequente por meio da via 

editalícia.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 116818 Nr: 6863-09.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DA SILVA HILARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6863-09.2009 (Cód. 116818)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Ante o teor da certidão de fl. 155, intime-se o exequente por meio da via 

editalícia.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128191 Nr: 7078-48.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENICE MOREIRA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7078-48.2010 (Cód. 128191)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pela exequente nestes autos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 
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poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127929 Nr: 6863-72.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES TEREZINHA RUZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 889/2010 (Cód. 127929)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fl. retro, intime-se o requerido para que implante o 

benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127903 Nr: 6804-84.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária – 

Aposentadoria Rural por Idade com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por Arnaldo Ferreira Costa em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar 

em favor do autor o benefício previdenciário de aposentadoria rural por 

idade equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do 

início do benefício - DIB) a data da interposição da ação. Outrossim, a 

correção monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo 

sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros moratórios serão aplicados 

nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os quais incidirão a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 

de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 65367 Nr: 6869-84.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 6869-84.2007 (Cód. 65367)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a petição e documentos encartados às fls.303/306, 

intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 15 dias úteis.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 56274 Nr: 5796-14.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ADVOGADO DA SILVA, AMELIA ALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 5796-14.2006 (Cód. 56274)

VISTOS, ETC.

Manifeste-se o executado objetivamente quanto aos fatos alegados na 

petição de fls. 609/610, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem 

adotadas as medidas cabíveis

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137037 Nr: 7341-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARI ZAQUIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7341-46.2011 (Cód. 137037)VISTOS, ETC.Em atenção ao 

pleito retro, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve mudança do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava 

contrariamente à incidência de juros de mora após a homologação dos 

cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no 
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artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A matéria foi submetida ao regime 

próprio de repercussão geral, quando da apreciação de questão de ordem 

apresentada pela Ministra Ellen Gracie no Recurso Extraordinário n.º 

579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese pelo C. STF: 

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da 

realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.Desta feita, 

bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta magistrada à 

decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à segurança 

jurídica, defiro a pretensão retro para que incida juros moratórios desde a 

data do cálculo de atualização até a data da requisição do pagamento – 

acaso observado o lapso constitucional.Desta feita, intime-se o executado 

da atualização retro e, após, conclusos.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 20 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144327 Nr: 3926-21.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3926-21.2012 (Cód. 144327)VISTOS, ETC.Em atenção ao 

pleito retro, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve mudança do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava 

contrariamente à incidência de juros de mora após a homologação dos 

cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no 

artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A matéria foi submetida ao regime 

próprio de repercussão geral, quando da apreciação de questão de ordem 

apresentada pela Ministra Ellen Gracie no Recurso Extraordinário n.º 

579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese pelo C. STF: 

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da 

realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.Desta feita, 

bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta magistrada à 

decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à segurança 

jurídica, defiro a pretensão retro para que incida juros moratórios desde a 

data do cálculo de atualização até a data da requisição do pagamento – 

acaso observado o lapso constitucional.Desta feita, intime-se o executado 

da atualização retro e, após, conclusos.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 20 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 159061 Nr: 7707-17.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7707-17.2013 (Cód. 159061)VISTOS, ETC.Em atenção ao 

pleito retro, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve mudança do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava 

contrariamente à incidência de juros de mora após a homologação dos 

cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no 

artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A matéria foi submetida ao regime 

próprio de repercussão geral, quando da apreciação de questão de ordem 

apresentada pela Ministra Ellen Gracie no Recurso Extraordinário n.º 

579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese pelo C. STF: 

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da 

realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.Desta feita, 

bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta magistrada à 

decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à segurança 

jurídica, defiro a pretensão retro para que incida juros moratórios desde a 

data do cálculo de atualização até a data da requisição do pagamento – 

acaso observado o lapso constitucional.Desta feita, intime-se o executado 

da atualização retro e, após, conclusos.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 20 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 118040 Nr: 8026-24.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO, apenas para considerar o início do pagamento administrativo 

do benefício, deduzindo-o do período exequendo. Em decorrência, 

determino que os autos sejam encaminhados ao contador judicial, para 

elaboração de novo memorial, nos termos da presente decisão.Após, 

intimem-se as partes, volvendo-me conclusos na sequência.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 208404 Nr: 760-39.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA., SONIA DE BARROS LIMA MOURA, REINALDO ALBONETT, 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Processo n.º 760-39.2016 (Cód. 208404)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Jaqueline 

Aparecida da Silva Lima em face do Hospital as Clínicas de Tangará da 

Serra Ltda, Sonia de Barros Lima Moura, Reinaldo Albonett e Município de 

Tangará da Serra-MT.

Às fls. 286/288 foi acostado termo de transação firmada entre as partes, 

visando solucionar a contenda.

Na sequência, postulam os acordantes a homologação por este juízo da 

aludida avença.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que às fls. 286/288 as partes 

transigiram, visando resolver a contenda e, oportunamente, por fim a 

demanda.

 O acordo firmado constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o 

art. 784, IV, do novo Código de Processo Civil, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial (art. 515, III, do 

NCPC).

 Sendo assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado pelas partes às fls. 286/288.

Por conseguinte, SUSPENDO o andamento do processo até que seja dado 

integral cumprimento ao acordo.

Com decurso do prazo assinalado para cumprimento do avençado, 

intime-se a parte autora para que se manifeste em 5 (cinco) dias acerca 

da eventual extinção do processo.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.
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Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 200430 Nr: 15053-48.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos, determinando o 

prosseguimento da execução em apenso em conformidade com o novo 

memorial encartado pelo embargado neste processo, fls. 19/20, em 

relação aos honorários sucumbenciais e, tangente as verba atrasadas, o 

cálculo do embargante de fl.4-v. Por conseguinte, julgo extinto os 

presentes embargos, com resolução do mérito.Considerando que o 

embargante decaiu na maior parte do pedido, condeno o embargado ao 

pagamento da verba sucumbencial, incidindo o disposto no artigo 85, §§3º 

e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, ao causídico da embargada, que 

fixo no percentual de 10% do excesso alegado, no caso, R$280,65.Sem 

custas e despesas, eis que isento nos termos da lei.Traslade-se cópia 

desta para os autos da ação de execução em apenso. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 

de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 232872 Nr: 21787-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA., SONIA DE BARROS LIMA MOURA, REINALDO ALBONETT, 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Processo n.º 21787-78.2016 (Cód. 232872)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Erasmo 

Alves da Silva em face do Hospital as Clínicas de Tangará da Serra Ltda, 

Sonia de Barros Lima Moura, Reinaldo Albonett e Município de Tangará da 

Serra-MT.

Às fls. 224/226 foi acostado termo de transação firmada 

administrativamente entre as partes, visando solucionar a contenda.

Na sequência, postulam os acordantes a homologação por este juízo da 

aludida avença.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que às fls. 224/226 as partes 

transigiram, visando resolver a contenda e, oportunamente, por fim a 

demanda.

O acordo firmado constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o 

art. 784, IV, do novo Código de Processo Civil, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial (art. 515, III, do 

NCPC).

 Sendo assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado pelas partes às fls. 224/226.

Por conseguinte, SUSPENDO o andamento do processo até que seja dado 

integral cumprimento ao acordo.

Com decurso do prazo assinalado para cumprimento do avençado, 

intime-se a parte autora para que se manifeste em 5 (cinco) dias acerca 

da eventual extinção do processo.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148477 Nr: 8364-90.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA SOSSAI DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8364-90.2012 (Cód. 148477)VISTOS, ETC.Em atenção ao 

pleito retro, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve mudança do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava 

contrariamente à incidência de juros de mora após a homologação dos 

cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no 

artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A matéria foi submetida ao regime 

próprio de repercussão geral, quando da apreciação de questão de ordem 

apresentada pela Ministra Ellen Gracie no Recurso Extraordinário n.º 

579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese pelo C. STF: 

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da 

realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.Desta feita, 

bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta magistrada à 

decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à segurança 

jurídica, defiro a pretensão retro para que incida juros moratórios desde a 

data do cálculo de atualização até a data da requisição do pagamento – 

acaso observado o lapso constitucional.Desta feita, intime-se o executado 

da atualização retro e, após, conclusos.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 20 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 147164 Nr: 6938-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA BOCKHORNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 693-43.2012 (Cód. 147164)VISTOS, ETC.Em atenção ao 

pleito retro, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve mudança do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava 

contrariamente à incidência de juros de mora após a homologação dos 

cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no 

artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A matéria foi submetida ao regime 

próprio de repercussão geral, quando da apreciação de questão de ordem 

apresentada pela Ministra Ellen Gracie no Recurso Extraordinário n.º 

579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese pelo C. STF: 

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da 

realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.Desta feita, 

bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta magistrada à 

decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à segurança 

jurídica, defiro a pretensão retro para que incida juros moratórios desde a 

data do cálculo de atualização até a data da requisição do pagamento – 

acaso observado o lapso constitucional.Desta feita, intime-se o executado 

da atualização retro e, após, conclusos.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 20 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 196820 Nr: 12283-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ OZORIO VARGAS GINDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12283-82.2015 (Cód. 196820)VISTOS, ETC.Em atenção ao 

pleito retro, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve mudança do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava 

contrariamente à incidência de juros de mora após a homologação dos 

cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no 

artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A matéria foi submetida ao regime 

próprio de repercussão geral, quando da apreciação de questão de ordem 

apresentada pela Ministra Ellen Gracie no Recurso Extraordinário n.º 

579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese pelo C. STF: 

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da 

realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.Desta feita, 

bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta magistrada à 

decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à segurança 

jurídica, defiro a pretensão retro para que incida juros moratórios desde a 

data do cálculo de atualização até a data da requisição do pagamento – 

acaso observado o lapso constitucional.Desta feita, intime-se o executado 

da atualização retro e, após, conclusos.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 20 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133000 Nr: 2911-51.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR GARCIA VOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2911-51.2011 (Cód. 133000)VISTOS, ETC.Em atenção ao 

pleito retro, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve mudança do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava 

contrariamente à incidência de juros de mora após a homologação dos 

cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no 

artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A matéria foi submetida ao regime 

próprio de repercussão geral, quando da apreciação de questão de ordem 

apresentada pela Ministra Ellen Gracie no Recurso Extraordinário n.º 

579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese pelo C. STF: 

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da 

realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.Desta feita, 

bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta magistrada à 

decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à segurança 

jurídica, defiro a pretensão retro para que incida juros moratórios desde a 

data do cálculo de atualização até a data da requisição do pagamento – 

acaso observado o lapso constitucional.Desta feita, intime-se o executado 

da atualização retro e, após, conclusos.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 20 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 196555 Nr: 12100-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETE DANTAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12100-14.2015 (Cód. 196555)VISTOS, ETC.Em atenção ao 

pleito retro, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve mudança do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava 

contrariamente à incidência de juros de mora após a homologação dos 

cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no 

artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A matéria foi submetida ao regime 

próprio de repercussão geral, quando da apreciação de questão de ordem 

apresentada pela Ministra Ellen Gracie no Recurso Extraordinário n.º 

579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese pelo C. STF: 

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da 

realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.Desta feita, 

bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta magistrada à 

decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à segurança 

jurídica, defiro a pretensão retro para que incida juros moratórios desde a 

data do cálculo de atualização até a data da requisição do pagamento – 

acaso observado o lapso constitucional.Desta feita, intime-se o executado 

da atualização retro e, após, conclusos.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 20 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 7398 Nr: 1756-33.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 Processo n.º 215/1999 (Cód. 7398)VISTOS, ETC.Em atenção ao pleito 

retro, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve mudança do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava 

contrariamente à incidência de juros de mora após a homologação dos 

cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no 

artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A matéria foi submetida ao regime 

próprio de repercussão geral, quando da apreciação de questão de ordem 

apresentada pela Ministra Ellen Gracie no Recurso Extraordinário n.º 

579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese pelo C. STF: 

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da 

realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.Desta feita, 

bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta magistrada à 

decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à segurança 

jurídica, defiro a pretensão retro para que incida juros moratórios desde a 

data do cálculo de atualização até a data da requisição do pagamento – 

acaso observado o lapso constitucional.Desta feita, intime-se o executado 

da atualização retro e, após, conclusos.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 20 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 239930 Nr: 7747-57.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYRAN DANTAS DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA., FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7747-57.2017 (Cód. 239930)

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de fl. 77 em sua integralidade, devendo ser expedido o 

necessário para o seu atendimento, consigno o prazo de 05 (dias) para o 

causídico retirar os referidos documentos.
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No mais, arquivem-se os autos, com as devidas notações e baixar de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 123712 Nr: 2757-67.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ET, TDGT, MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2757-67.2010 (Cód. 123712)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da petição de fl.110, e, do exame dos documentos encartados 

às fls.27 e 29, defiro o requerido pelo n. causídico, devendo a secretaria 

providenciar o necessário para o levantamento de valores pretendido da 

forma postulada no aludido petitório.

No mais, cumpra-se a decisão de fl.105.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 118505 Nr: 8455-88.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ALVES, ELZI DIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO e a EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVADE, e, por conseguinte, determino o prosseguimento 

da execução, em conformidade com os cálculos apresentados pela 

autarquia.De outro viés, tendo em vista que o equívoco na elaboração dos 

cálculos apenas foi sanado após a impugnação pelo devedor, pelo 

princípio da causalidade deve a parte exequente ser condenada ao 

pagamento da verba honorária.Assim, considerando a sucumbência dos 

impugnados, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§1º, 3º e 4º, II, do 

novo Código de Processo Civil, de modo que o condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do impugnante, que fixo no 

percentual de 10% do valor do excesso, contudo, suspensa sua 

exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida. Destarte, 

transitada em julgado a presente, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3º, do Novo Código de Processo 

Civil.Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.Após o 

cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.Por fim, ante o teor dos documentos 

de fls. 130/133, proceda-se com as anotações e retificações de 

praxe.Intimem-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 22 de março de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 20076 Nr: 3316-05.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA NORTE MARTINS, NILSON NORTE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:6842/MT

 Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO e, por 

conseguinte, determino o prosseguimento do cumprimento de sentença em 

conformidade com o valor apresentado pelos impugnados nos autos às 

fls.327/353, atualizados à fl. 363. De outro viés, considerando a 

sucumbência da impugnante, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §

§1º, 3º e 4º, II, do novo Código de Processo Civil, de modo que a condeno 

ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico dos impugnados, 

que fixo no percentual de 8% do valor do excesso alegado, 

correspondente a R$73.788,45. Destarte, transitada em julgado a 

presente, determino que o Sr. Gestor cumpra as disposições insertas no 

artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil. Após o cumprimento 

da determinação supra, intime-se novamente a parte exequente para se 

manifestar em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para extinção.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 243461 Nr: 11560-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIS ALVES PONDÉ, FÁBIO MARTINS 

JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:13849/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - 

OAB:14034/MT, PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - 

OAB:9792/MT, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 Processo n.º 11560-92.2017 (Cód. 243461)

VISTOS, ETC.

Acolho o pedido de habilitação do Município no polo ativo da presente 

ação, nos termos em que pleiteado à fl. 1000, devendo ser efetuada as 

anotações e retificações de praxe.

No mais, restituo os autos à Secretaria para que prossiga em seus 

ulteriores termos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 271730 Nr: 2533-51.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR PINTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128474 Nr: 7385-02.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO PAZ BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156821 Nr: 5436-35.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GARCIA HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDÊNCIO BORGES - 

OAB:3838/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Processo nº 5436-35.2013 (Cód. 156821)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Caixa Econômica 

Federal, por meio da qual postula, derradeiramente, pelo arquivamento da 

presente sem baixa na distribuição, nos termos da medida provisória 

651/2014.

Pois bem, a alusiva medida provisória fora convertida na Lei 13.043/2014, 

estabelecendo em seu artigo 48 que “O Procurador da Fazenda Nacional 

requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções 

fiscais de débitos com o FGTS, cujo valor consolidado seja igual ou inferior 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde que não conste dos autos garantia, 

integral ou parcial, útil à satisfação do crédito”.

Ante o exposto, defiro o pleito de folha retro, razão pela qual, determino o 

ARQUIVAMENTO destes autos, com baixa nos relatórios estatísticos, 

consignando que quando superar a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), poderá prosseguir na forma da Lei.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156755 Nr: 5371-40.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO RAMOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MEDEIROS DE LIMA - 

OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:10998, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS e, por conseguinte, 

determino o prosseguimento da execução em apenso, em conformidade 

com a presente decisão, ou seja, com a exclusão da multa.Considerando 

que o embargante logrou êxito, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §

§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de modo que condeno a 

embargada ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da 

embargante, que fixo no percentual de 10% do valor do proveito 

econômico, correspondente a R$1.356,00, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade 

concedida, o mesmo se aplicando no que tange às custas e 

despesas.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de execução 

em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 8 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 264257 Nr: 27873-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 27873-31.2017 (Cód. 264257)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que o autor requereu a desistência da 

ação, pleiteando o arquivamento do processo.

Ressai dos autos, que até o momento os requeridos não foram citados e, 

em decorrência, não houve a angularização processual.

Desta feita, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às formalidades 

legais, ficando autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua entrega ao autor mediante cópia nos autos às 

suas expensas, devendo o mesmo retirá-los no prazo de 05 (cinco) dias.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 61917 Nr: 3443-64.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL CORREA DE SOUZA & CIA, 

CLAUDINEY DA COSTA, MAGNA KATIA SILVA SANCHES, NEUSA 

CARDOSO DA SILVA, DORIVAL CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:SUBPROCURADOR G

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico que a sentença retro, transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 264257 Nr: 27873-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 27873-31.2017 (Cód. 264257)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Intime-se o requerente acerca da decisão retro, bem assim para que 

proceda com o recolhimento das custas e despesas, no prazo de 10 dias.

Após, conclusos.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 16 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203516 Nr: 17539-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO REI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 Processo n.º 17539-06.2015 (Cód. 203516)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o embargante desistiu dos Embargos de Declaração 

interpostos às fls. 45/46, bem assim que intimado o embargado, deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado para manifestação, HOMOLOGO o 

aludido pedido de desistência.

No mais, cumpra-se o desisum de fl. 44.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 191518 Nr: 7898-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente o cálculo de fls. 88 verifica-se que ali não é 

mencionada a data-base para incidência dos honorários sucumbências, 

sendo certo que, de acordo com as derradeiras alterações para 

preenchimento "on line" das RPV´s, é necessário informar o valor 

referente ao montante corrigido e aos juros, sendo assim, impulsiono o 

feito intimando a exequente para que traga aos autos o valor dos 

honorários sucumbenciais devidamente discriminados. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145032 Nr: 4686-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA TEREZINHA WISNIEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente o cálculo de fls. 146/147 verifica-se que ali não 

é mencionada a data-base para incidência dos honorários sucumbências, 

sendo certo que, de acordo com as derradeiras alterações para 

preenchimento "on line" das RPV´s, é necessário informar o valor 

referente ao montante corrigido e aos juros, sendo assim, impulsiono o 

feito intimando a exequente para que traga aos autos o valor dos 

honorários sucumbenciais devidamente discriminados. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 157298 Nr: 5917-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADA, REGIANE ALVES CARVALHO ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que a requerente Gislaine 

Alves de Abreu atingiu a maioridade civil no curso da presente ação, 

sendo certo que o instrumento de mandato de fls.16 foi subscrita por sua 

genitora, na qualidade de representante legal, à época da propositura da 

ação, diante disso, intimo a patrona da demandante para que regularize a 

representação processual de sua cliente, colacionando aos autos a 

procuração pertinente. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249595 Nr: 16331-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA GONCALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, Hugnei Santos Moraes - OAB:18732-E

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, da expedição de alvará eletrônico de 

n.386068-P/2018, beneficiário BANCO BRADESCO, valor R$ 11.927,11., 

BEM REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63492 Nr: 5009-48.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:58971/PR, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, Ilan Goldberg - OAB:58973/PR

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACOSTADA 

AS FLS. 668/668 VERSO NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 238731 Nr: 6152-23.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ARACI DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARACHISIO LISBÔA - 

OAB:OAB-BA 23.127

 INTIMAÇÃO DAS PARTES da data designada para inicio dos trabalhos 

periciais sendo 17 de abril de 2017, às 15h00, bem como intimação do 

autor por meio do seu advogado para comparecer em cartório a data 

mencionada, para o fornecimento de seus materiais gráficos padrões, 

imprescindíveis aos cotejos pericias, munido dos originais de seus 

documentos pessoais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177127 Nr: 19226-52.2014.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIELE CRISTINA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA FILHO, MARIA DAS GRAÇAS 

SOUTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, LUCELIA OLIVEIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - 

OAB:OAB/MT7194, CRISTINA PEREIRA LUCENA DIAS - OAB:7194-MT, 

ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - 

OAB:OAB/MT 11.837, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B/MT, WESLEY LEANDRO DAMASCENO - OAB:14150-0

 intimação do advogado da parte impetrada na pessoa do seu advogado 

para manifestar nos autos acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

justiça,bem como manifestar quanto ao teor da petiçãod a parte impetrante 

acostada as fls.128, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 11979 Nr: 1951-81.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR IECHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO HUMBERTO LUCHESI - 

OAB:76.458/SP, Daniela Gemio dos Reis Gonçalves - OAB:134.821SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.365/365 verso,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118183 Nr: 8177-87.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS QUANTO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

APRESENTADO PELA PARTE EXECUTADA ACOSTADA AS FLS. 498-502, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273698 Nr: 4028-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DEIJANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, por meio de seu Advogado habilitado 

nos autos 0800224-44.2013.801.0001 - Comarca de RIO BRANCO - AC, 

PARA QUE FIQUE CIENTE do defrimento da EXIBIÇÃO pretendida, devendo 

a parte requerida dar sua resposta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

dispõe o artigo 398 do Código de Processo Civil. Bem como, para que, 

querendo, conteste a ação no prazo de 05 (cinco) dias, consoante artigo 

306 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 238731 Nr: 6152-23.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ARACI DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARACHISIO LISBÔA - 

OAB:OAB-BA 23.127

 Intimação do requerido para que apresente o contrato original, cuja cópia 

consta às fls. 52/53 dos autos, com o fim de subsidiar a realização da 

perícia nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 19743 Nr: 2872-69.2002.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO MENEGAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASSARELLI DA 

SILVA - OAB:7602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ....Devendo o perito se atentar aos quesitos eventualmente ofertados 

pelas partes.Apresentadas as contas, intimem-se as partes para que no 

prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos.Concomitantemente a juntada, e inexistindo outros 

questionamentos das partes, expeça-se alvará de levantamento em favor 

do perito nomeado, o qual deverá apresentar os dados necessários para 

realização do procedimento, sendo certo que no caso de perícia 

inconclusiva ou deficiente, a remuneração inicialmente arbitrada poderá 

ser reduzida (NCPC, art. 465, §5º).Após, conclusos para análise quanto a 

homologação das contas apuradas pelo perito judicial.Tangará da Serra, 

26 de março de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220797 Nr: 10753-09.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA CANDIDA PERPETUO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) , tendo em vista que o 

endereço obtido nos sistemas para tentativa de localização do endereço 

do requerido trada de endereço já existente nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217850 Nr: 8254-52.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEAS MARQUES TIMOTEO, SIMONE SANTANA 

TIMOTEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ILVO LÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 
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BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Intimação das partes da data designada para o dia 11/04/2018, 18h00min 

horas, para a realização da pericia medica referente acarta precatória n. 

0001338-3.2017.8.24.0126- comarca de ITAPOA-SC, 1ª Vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220797 Nr: 10753-09.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifeastar no prazo de 15 (quinze) , tendo em 

vista que o endereço obtido nos sistemas para tentativa de localização do 

endereço do requerido trada de endereço já existente nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 5235 Nr: 1794-79.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. DORILEO E CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:OAB/MT 

1585-A, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIRON RIBEIRO DOS SANTOS 

- OAB:12313/GO, ROMEU AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos,

I - Considerando-se as informações apresentadas atinentes a 

arrematação do bem em processo Trabalhista, determinando liminarmente 

a suspensão da segunda praça pendente, intimando-se o exequente para 

que se manifeste sobre o pedido de cancelamento da praça e em caso de 

anuência do exequente sobre o cancelamento da praça a indicação de 

outros bens penhoráveis para o prosseguimento do feito.

 II - Outrossim, oficie-se ao Juízo em que se deu a arrematação, 

solicitando-se a penhora de eventual crédito remanescente naqueles 

autos, bem como para que apresente informações com relação a 

aremetação noticiada nestes autos, inclusive quanto a pendência de 

impugnações/recursos.

III - Intimem-se ambas as partes, ainda, para que justifiquem seu 

comportamento processual atinente a omissão de informações quanto a 

existência de arrematação anterior do bem objeto da praça pendente 

nestes autos.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 211676 Nr: 3373-32.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE LORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Vistos.

Inicialmente observando a preliminar arguida, vejo que não merece 

acolhimento.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré Elaine Lorin, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento 

da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27/06/2018, às 13h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, a acusada.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Destaco que o gestor judiciário deverá examinar o processo a fim de 

verificar se todas as providências para a realização da audiência foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do Art. 338 da CNGC.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 155518 Nr: 4149-37.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE GODOY DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - 

OAB:OAB/MT 20.697

 Autos nº: 4149-37.2013.811.0055.Código Apolo nº: 155518.Vistos 

etc.Verifico que foram colacionadas planilhas dos dias em que o penitente 

estudou (fls. 453/455).Constatei o montante de 133 (setenta) horas de 

estudo durante os meses outubro a dezembro de 2017, consubstanciando 

05 (cinco) dias remidos, restando ainda 10 (dez) horas de estudo a serem 

remidas oportunamente. ..Ao juiz encarregado da execução compete, por 

isso, a decisão a respeito da matéria (art. 66, III, c e 126, § 3°, da 

LEP)”.DECIDO.1)DECLARO REMIDOS onze (11) dias, num total de 132 

horas estudadas, descontados da pena de reclusão a que foi condenado, 

para os efeitos legais, na forma do parágrafo 8° do artigo 126 da LEP 

ressaltando, ainda, que restam 10 (dez) horas a serem remidas 

oportunamente.1.2) OBSERVE a Secretaria de Vara que, pena remida é 

pena cumprida, e sendo assim o tempo de pena a ser descontado em 

razão da remição deve somar-se à pena cumprida (pena cumprida + dias 

remidos). Como têm decidido os nossos Tribunais Pátrios, o tempo de pena 

remido deve ser computado como de pena privativa de liberdade cumprida 

pelo condenado e não simplesmente abatido do total da sanção 

aplicada.2)Junto, nesta oportunidade, memorial de cálculo 

atualizado.3)Dê-se VISTA à Defesa e depois ao Ministério Público 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao novo 

cálculo.4)Após, RETORNEM os autos CONCLUSOS para homologação do 

cálculo e envio de cópia ao recuperando.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 

06 de março de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito, em 

Substituição Legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 273083 Nr: 3484-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO GARÇAS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKINSON EVILASIO SALES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clovis Barros Marques - 

OAB:3579 OAB/MT, Henrique Fagundes Marques - OAB:OAB/MT 

17.113

 Autos nº: 3484-45.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 273083.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de abril de 2018, às 16h30min, para oitiva da 

testemunha de defesa Jhonfferson Alves, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 
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defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 15 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 262576 Nr: 26654-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON WALDOW, WELITON SILVA, MARIA 

JOSE VIEIRA, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE 

BATISTI, JESSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, ALINE VIEIRA 

DUARTE, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, Elaine Josefa de Souza - OAB:17378/0, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT, WELLIGTON PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:10994

 Autos nº: 26654-80.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 262576.

 Vistos.

1) Considerando que, pelo Calendário Judiciário de 2018, o dia 29/03/2018 

será ponto facultativo, REDESIGNO a audiência designada às fls. 632/632 

verso para o dia 09 de abril de 2018, às 14:00 horas.

2) INTIMEM-SE, OFICIEM-SE e REQUISITEM-SE, conforme já determinado às 

fls. 632/632 verso, observando-se apenas que houve mudança de data e 

horário da audiência.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 21 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 273974 Nr: 4265-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O

 Autos nº: 4265-67.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 273974.

 Vistos etc.

 1) DESIGNO o dia 20 de abril de 2018, às 15h40min para oitiva da 

testemunha Bianca Karoline Bispo Fernandes, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 16 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 263911 Nr: 27627-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUR CARLOS SANTOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:10.186

 Autos nº: 27627-35.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 263911.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 20 de abril de 2018, às 16h50min para oitiva da 

testemunha Cleomar Vicente Stragliotto, que devera ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 16 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 254736 Nr: 20441-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CORONEL BICACO-RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI EUCLIDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO DE ARAUJO BORGES - 

OAB:35.924/RS, ADIR SCHREIBER - OAB:OAB/RS52.933, ANDRÉ 

PEDROSO LOUZADA - OAB:OAB/RS 95.958, FABIO RICARDO SOARES 

COSTA - OAB:OAB/RS76.812, JULIANA DO AMARAL BATISTA LEIRIA 

- OAB:OAB/RS 68.763

 Autos nº: 20441-58.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 254736.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 11 de maio de 2018, às 13:00 horas, para oitiva da 

testemunha de defesa João Venildo Jesus dos Santos, que deverá ser 

INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 21 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 263821 Nr: 27540-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELL ANDERSON DA SILVA SOUZA, 

MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA, WESLLEN SALES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 17.378, GILMAR BENTO DE SALES - OAB:12338/MT, 
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GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT

 Autos nº: 27540-79.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 263821.

Vistos etc.

1. Inicialmente, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que o réu 

Michell Anderson da Silva Souza foi pessoalmente citado (fls. 220), 

instante em que, por intermédio de advogado constituído, apresentou a 

competente defesa, conforme se infere das fls. 185/202.

2. No que atina ao réu Mikael Carlos Santos da Silva, constato que também 

foi pessoalmente citado (fls. 220), momento em que apresentou a 

competente defesa, devidamente acostada as fls. 203/205, através de 

advogado constituído (procuração de fls. 206).

3. Com relação ao réu Wesllen Sales da Costa, vislumbro que todas as 

tentativas de citação pessoal realizadas restaram inexitosas (fls. 261), 

razão pela qual, considerando que o processo se trata de réus presos, 

d e v e n d o  t e r  t r a m i t a ç ã o  p r i o r i t á r i a ,  D E T E R M I N O  a 

CISÃO/DESMEMBRAMENTO processual, devendo os presentes autos 

tramitarem com relação aos demais processados já citados (Michell 

Anderson da Silva Souza e Mikael Carlos Santos da Silva).

3.1 Impondo celeridade processual nos autos a serem formalizados com 

relação ao réu Wesllen Sales da Costa (após o desmembramento), desde 

já, em consonância com o parecer ministerial de fls. 262/262 verso, 

CITE-SE o acusado pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze 

(15) dias.

3.2 Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para se 

manifestar (também nos autos a serem desmembrados).

4. Ademais, no que tange aos réus Michell Anderson da Silva Souza e 

Mikael Carlos Santos da Silva, em relação aos quais o presente feito deve 

prosseguir, analisando com acuidade as preliminares arguidas e 

argumentos despendidos na resposta acostada às fls. 185/202, constato 

que, a priori, não possuem respaldo jurídico, assim como, não se 

encontram em consonância com os elementos probatórios até então 

produzidos. Ademais, os argumentos declinados se confundem com 

eventual tese de mérito a ser apresenta no momento oportuno, haja vista 

que emanam dos autos indícios suficientes de autoria e provas da 

materialidade para o efetivo prosseguimento da demanda.

Outrossim, a denúncia apresentada se encontra em harmonia com o artigo 

41 do CPP, razão pela qual, REJEITO as preliminares e os argumentos 

despendidos, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos.

Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

5. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos nas defesas 

apresentadas pelos réus (fls. 185/202 e fls. 203/205) não configuram 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 16 de abril de 2018, às 14:00 horas.

6. INTIMEM-SE os réus (Michell Anderson da Silva Souza e Mikael Carlos 

Santos da Silva) para comparecimento, a fim de serem interrogados.

 7. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum por ambas as partes (fls. 08, 202 e 

205).

7.1 Tratando-se de testemunha servidor público (policial civil), 

COMUNIQUE-SE ao chefe da repartição a que servirem, na forma do art. 

221, § 1º, do CPP.

8. REQUISITEM-SE os réus Michell Anderson da Silva Souza e Mikael 

Carlos Santos da Silva junto à Direção do Centro de Detenção Provisória.

9. CIÊNCIA ao Ministério Público e aos Advogados dos réus.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Tangará da Serra, 23 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 136914 Nr: 7207-19.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT

 Autos nº: 7207-19.2011.811.0055.

Código Apolo nº: 136914.

Vistos etc.

A teor da certidão de fls. 165, DETERMINO que se proceda com a 

destruição dos objetos apreendidos às fls. 26, tendo em vista que o réu 

não logrou êxito em comprovar a posse legítima durante a instrução 

probatória.

CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 23 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/08/2018, às 08h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN HENRIQUE DE AZEVEDO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/08/2018, às 08h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/08/2018, às 09h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA SANTANA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/08/2018, às 09h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA SANTANA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/08/2018, às 09h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA SANTANA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/08/2018, às 09h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/08/2018, às 10h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/08/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONI QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/08/2018, às 08h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRICIELE ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/08/2018, às 08h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/08/2018, às 08h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/08/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010638-22.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA AMARAL ARANEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

RICARDO AUGUSTO BARBOSA OAB - MT0010061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & TEIXEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

MARIA LUIZA SOUZA DUARTE OAB - SP0085876A (ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento do valor remanescente, conforme requerimento do ID 

11602735. Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010106-14.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MATIAS FERNANDES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT0006743A (ADVOGADO)

 

INTIMO a parte Executada do depósito comprovado nos autos no id 

11117507 (R$ 9.679,14). Prazo para manifestação: 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010287-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que decorreu o prazo, sem que a parte Executada promovesse a 

satisfação voluntaria do débito. Intimo a Parte Exequente para, requerer o 

entender de direito, no prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GALDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAVIER COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001145-33.2017.811.0055 A ré opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes (cf. ID n. 12048057) alegando haver vício na 

sentença proferida. Uma vez intimada, a ré apresentou resposta aos 

embargos (cf. ID n. 12104865). Posteriormente, os autos vieram-me 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de 

declaração, é imprescindível a presença de uma das causas descritas no 

art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do 

julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os 

embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente poderá 

ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a r. 

decisão fustigada, não é possível se visualizar nenhum dos vícios 

ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando os pedidos 

em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

proferida por este juízo, tampouco ocorreu erro material. É possível 

constatar que a r. sentença tratou da temática posta em profundidade. 

Embora não tenha sido acolhida a tese da embargante, há fundamento 

suficiente e detalhado na decisão embargada que reconheceu a falha na 

prestação do serviço pela deficiência de informação ao consumidor. Deste 

modo, inexistente vício na sentença, é necessário reconhecer que os 

embargos de declaração não são via própria para a rediscussão da 

matéria julgada. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 
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Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) [...] 3 – É firme a 

orientação jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que o recurso de 

embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, 

contradição ou obscuridade do julgado recorrido, também admitido para se 

corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento 

jurisdicional. Assim, a intenção de atribuir caráter infringente ao embargo 

de declaração, pretendendo-se a modificação do provimento anterior, com 

a rediscussão da questão, não é efeito próprio do recurso integrativo 

(EDcl no CC 143.634/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 02/06/2016). [...] .(ED 161718/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017) Por fim, 

consigna-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de 

declaração é a chamada “contradição interna”, que é aquela verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

eventual discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum[1][2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) (grifo 

nosso). Também nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: [...] 1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 

do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro 

material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas 

deficiências, pois a decisão ora embargada foi devidamente 

fundamentada. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é 

aquela interna ao julgado embargado. O parâmetro da contrariedade não 

pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. 

Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no 

REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Neste diapasão, se mostra 

impossível retificar a sentença nos termos propostos pela embargante 

porque seria necessário a reanálise de provas juntadas nos autos. Por 

tudo, verifico ser inadequada a via dos embargos de declaração para 

alteração da decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses 

de seu cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, 

somente por meio de recurso poderia ser provido o inconformismo, por 

força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por 

conhecer, porém JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. 

Bem como, opino por permanecer a decisão tal qual foi lançada. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 

de março de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

– ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO 

– NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS I 

E II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Não há 

falar em omissão, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão 

embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante. A 

contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é 

aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do 

próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando. Os 

Embargos de Declaração devem ser rejeitados, quando ausentes os vícios 

previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil de 2015. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente 

se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou 

obscuro. Mostra-se desnecessário o exame pontual de toda a matéria 

prequestionada, se os pedidos recursais foram examinados com base na 

legislação pertinente. (ED 142504/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) [2] 

[...]I - O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que "a 

contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao 

julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a 

fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar 

uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou 

seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, 

bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar 

eventual error in judicando." (EDcl no HC n. 290.120/SC, Quinta Turma, 

Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014). [...] (RHC 78.544/PE, 

Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 

20/03/2017)

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000788-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MELLO HILESHAIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Diante da informação contida no parecer do NAT, no sentido de 
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que o reclamante veio a óbito, intime-se a Defensoria Pública para 

requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 26 

de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PERINAZZO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA: Em miúdos, a autora opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da r. sentença (ID n.11960317) alegando a existência de 

omissão na análise do requerimento de gratuidade da justiça entabulado 

na petição inicial. A ré apresentou resposta aos termos do recurso citado 

(ID n. 12104349). É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença 

de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses 

casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Da análise do processado, 

verifico que assiste razão a parte autora, uma vez que o requerimento de 

justiça gratuita não foi analisado na r. sentença Neste contexto, OPINO 

POR JULGAR PROCEDENTES os embargos de declaração para retificar o 

dispositivo da r. sentença constante no ID n. 11719393, que passará a ter 

a seguinte redação: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, reconheço a litigância 

de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno-a ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE[2]. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas 

processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro à autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa 

prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 

22.09.2015, DJe 28.09.2015). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. No mais, ficam mantidas as demais determinações contidas na 

r. sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 14 de março de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de 

março de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CALOMEZORE PARECIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO OAB - MT24003/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON BEZERRA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA MARIA MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000526-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTTON FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012273-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SALAZAR JONAS MARQUETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D2M DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há sentido em suspender o processo por prazo tão extenso 

(1 ano), especialmente porque se trata de incidente de cumprimento de 

sentença, nada impedindo que o processo vá ao arquivo aguardando a 

manifestação do exequente, quando o feito poderá ser normalmente 

desarquivado. Assim, defiro o pedido de suspensão, porém pelo prazo de 

60 dias, findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 26 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT0017738A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAFAIETE GONCALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Autos n. 8010381-84.2017.8.11.0055 Embargante: Lafaite Gonçalves 

Ferreira Embargada: Maria de Fátima de Morais PROJETO DE SENTENÇA: 

1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 
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aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por LAFAIETE GONÇALVES 

FERREIRA em face de MARIA DE FÁTIMA DE MORAIS. Em síntese, os 

embargos versam sobre excesso de execução decorrente da cobrança 

de valores já adimplidos e abusividade da multa rescisória fixada em 30% 

do valor da confissão de dívida. A embargada aquiesce a informação de 

recebimento dos valores supramencionados, porém aduz que a multa 

rescisória é legítima. Diante de tal fato, pleiteia a manutenção da citada 

multa. Analisando o termo de confissão de dívida juntado aos autos e a 

informação incontroversa de que houve adimplemento parcial, entendo 

que são parcialmente procedentes os termos dos embargos à execução. 

Explico: Não há dúvidas de que há excesso de execução em relação ao 

montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), uma vez que a 

embargada informa que já recebeu tais valores. Portanto, estes devem ser 

abatidos do quantum executado. Ademais, houve adimplemento parcial do 

débito pelo réu, assim, medida que se impõe é a redução equitativa do 

valor da multa discutida nos autos, na forma da parte inicial do art. 413 do 

CC[5]. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - ATRASO NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - CULPA DO 

APELADO NÃO CONFIGURADA - ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA 

PARCELA - NÃO COMPROVADO - DEVER DE SALDAR A DIFERENÇA - 

REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL - DEVER DO 

MAGISTRADO - ARTIGO 413, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Como é cediço, ao autor incumbe o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim como ao réu 

compete demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiram os 

Apelantes à medida que não comprovaram a quitação integral da parcela. 

Portanto, é legítima a cobrança do valor da diferença. Na hipótese, foi 

pactuado multa contratual no valor de 10% sobre o valor do contrato, em 

caso de descumprimento de qualquer cláusula contratual. De acordo com 

o artigo 413, do Código Civil, "A penalidade deve ser reduzida 

equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em 

parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, 

tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio ".Da análise do 

contrato, o valor do objeto, seus prazos e condições e todos o conjunto 

fático-probatório, verifica-se que o montante da multa é excessivo, e por 

conseguinte, passível de redução, uma vez que se trata de 

inadimplemento parcial. A incidência de juros e correção monetária deverá 

ocorrer à partir do vencimento da obrigação. (Ap 116474/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) Neste 

contexto, considerando que o valor total do débito perfazia a monta de R$ 

17.550,00 (dezessete mil quinhentos e cinquenta reais), e que foi pago o 

montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) – ou seja, 51,282% do débito 

confessado –, determino a redução proporcional da multa rescisória pela 

mesma grandeza. Assim, deve incidir multa de 14,615% sobre o valor 

integral do débito confessado (R$ 17.550,00). 3. Ante o exposto, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

por reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código 

de Processo Civil. Ademais, opino por determinar a redução equitativa da 

multa rescisória de 30% do valor integral do débito para 14,615%. 

Intime-se a embargada para apresentar planilha de cálculo observando os 

parâmetros supramencionados (a saber: abatimento das parcelas 

adimplidas e utilização da multa no percentual supramencionado). Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito Parte superior do formulário [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a 

obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da 

penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e 

a finalidade do negócio.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DOMINGUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de ciente, a Parte Executada não comprovou nos 

autos o cumprimento da ordem judicial. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-17.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE FONTANA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA INES REOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 289 de 924



MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise da 

presença dos requisitos próprios da tutela de urgência pretendida, nos 

termos do art. 300, do Código de Processo Civil. A probabilidade se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, deve estar demonstrada a necessidade de deferimento da 

tutela de urgência antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Em um 

primeiro momento, é importante ressaltar que de acordo com a tendência 

da doutrina moderna, com inegáveis reflexos na jurisprudência, é possível 

o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no que tange 

ao mérito do ato. Para revisão judicial do mérito, é preciso estejam 

presentes motivos suficientemente fortes e que infirmem a conclusão 

obtida pelo agente administrativo. Perfilho o entendimento de que é 

necessário ampliar-se a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato 

administrativo, como forma de conter eventuais ações arbitrárias do Poder 

Público, ainda que estejam sob o rótulo de atos discricionários. Isso 

porque, embora discricionário, o ato administrativo não pode esconder 

eventual ilegalidade ou abuso de poder. Por isso, considera-se possível o 

controle jurisdicional sobre todos os elementos essenciais do ato 

administrativo (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), à luz dos 

princípios que informam a atuação da Administração Pública, notadamente 

os previstos no artigo 37 da Constituição da República (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Portanto, é possível 

ao Judiciário exercer o controle da realidade (existência e suficiência) e 

razoabilidade (adequação, compatibilidade e proporcionalidade) dos 

motivos do ato administrativo, ou seja, dos seus pressupostos de fato e 

de direito. No entanto, para que haja devida e acertada incursão no mérito 

administrativo, a fim de examinar a estrita conveniência e oportunidade da 

conduta administrativa, é necessário que a ilegalidade esteja demonstrada 

com realce, o que acabou por revelar-se, ao menos em juízo de rasa 

cognição, no caso em apreço. A reclamante informa na inicial que o ato 

que determinou sua remoção para a cidade de Colniza-MT está eivado de 

ilegalidade, uma vez que além dessa localidade não integrar o polo para o 

qual ela prestou o concurso, ela sofre de problemas de saúde que 

ensejaram inclusive sua readaptação funcional. Em análise do documento 

juntado na inicial no ID 12243425, verifica-se que o motivo apontado pela 

autoridade administrativa para a remoção de ofício seria a diminuição da 

criminalidade em Colniza-MT, que passa por grande instabilidade na 

segurança pública, principalmente após a morte do Prefeito daquela 

cidade, ocorrida em dezembro de 2017. Apesar da idoneidade, a princípio, 

das razão apresentada pela administração para a remoção da reclamante, 

qual seja o aumento da criminalidade em detrimento da segurança pública, 

é possível vislumbrar, ao menos em juízo de cognição sumária, que o 

motivo não obedeceu aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade. 

Isso porque, repita-se, embora o ato em debate esteja motivado, a 

administração não observou as condições especiais da servidora, que 

conforme reconhecido pela própria administração, necessitou ser 

readaptada para o trabalho, em razão da sua condição peculiar de saúde. 

Conforme se extrai do documento juntado no ID 12240573 foi 

recomendado à reclamante que permanecesse perto dos familiares, não 

dirigisse veículo e não portasse arma de fogo, justamente porque está 

sendo submetida a tratamento psiquiátrico. Se o motivo é aumentar a 

segurança pública da cidade de Colniza-MT, tudo indica que a presença 

da reclamante não atingirá a finalidade almejada pelo ato em debate, já que 

não poderá dirigir veículos e não poderá portar arma de fogo. A decisão 

da administração, neste aspecto e no fundo, traz apenas perigo à sua 

própria integridade física, ao invés de aumentar a segurança do citado 

município, situação que pode ensejar risco de prejuízo futuro à própria 

administração pública. Verifica-se, nesse passo, que embora o ato 

administrativo em debate tenha motivação, esta não está compatível com a 

proporcionalidade, já que não atingirá a finalidade almejada no ato de 

remoção, e com a razoabilidade, na medida em que não observou as 

condições peculiares de saúde da reclamante. Por outro lado, conforme 

demonstrado no documento do ID 12243182, houve remoção de servidor 

em período pouco anterior ao ato que determinou a força tarefa de 

segurança na cidade de Colniza-MT (dia 23.10.2017), o que indica que o 

quadro de servidores daquela localidade não apresenta tanta deficiência 

como informado no ato administrativo em debate. A efetiva deficiência do 

quadro de servidores poderia ser plenamente demonstrada por meio de 

lotaciograma, ou qualquer outro documento idôneo, que não foram 

juntados aos autos, mesmo tendo sido oportunizado ao Estado reclamado 

a manifestação sobre a tutela de urgência almejada. Assim, em juízo de 

cognição sumária, é possível vislumbrar a ilegalidade acometida pelo 

reclamado, no sentido de não observar proporcionalidade e razoabilidade 

dos motivos do ato que determinou a remoção da servidora reclamante à 

cidade de Colniza-MT. A jurisprudência tem esposado o entendimento de 

que a ato de remoção deve ser motivado sob pena de nulidade: 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA- 

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

REMOÇÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUE DEMONSTRE O 

INTERESSE PÚBLICO DA MEDIDA – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE 

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. I - São princípios 

constitucionais da Administração Pública a legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. II - A ausência de motivação dos atos 

administrativos configura ofensa ao princípio constitucional da publicidade. 

III - A remoção de ofício, apesar de ato discricionário, deve ser motivada. 

Precedentes do STJ. IV – A falta de motivação no ato administrativo de 

remoção da Apelada configura nulidade, razão da manutenção da 

sentença concessiva da segurança que impôs o retorno do servidor 

público municipal à lotação de origem. (Apelação / Remessa Necessária 

147133/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 

26/09/2017) Resta, assim, ao menos em princípio, injustificado o 

fundamento utilizado pela administração pública, objeto do Expediente nº 

26108/2018, que determina a remoção da reclamante á cidade de 

Colniza-MT. O periculum in mora, evidencia-se pelo fato de que a não 

suspensão do citado ato poderá acarretar prejuízos à reclamante, que já 

se encontra em tratamento médico, podendo agravar ainda mais seu 

estado de saúde. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento. Por fim, verifico ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo e até 

por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, em todos os seus termos. Ante o exposto, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, com fundamento no art. 37, caput, da Constituição Federal, DEFIRO a 

tutela de urgência pretendida, determinando que o Estado se abstenha, 

por ora, de remover a reclamante para a localidade objeto do ato 

administrativo em discussão, mantendo a reclamante lotada em uma das 

cidades do polo de Tangará da Serra-MT. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes 

públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham 

trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 
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apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 26 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80581 Nr: 4660-36.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA MATO GROSSO LOG - STICA 

DE TRANSP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 4660-36.2011.811.0045 COD. 80581

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE REQUERIDA: VANGUARDA MATO GROSSO LOG - STICA DE 

TRANSP. LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Vanguarda Mato Grosso Log - Stica 

de Transp. Ltda, CNPJ: 07777361000198, brasileiro(a), , Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 4.733,69(quatro 

mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 2.366,69 (dois mil trezentos e sessenta e seis 

reais e sessenta e nove centavos) para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$ 2.367,00 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais) para 

fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 

Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 23 de março de 2018.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004182-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TIBERIO LUZ OAB - SP196959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

FERNANDO LUIS STOFFEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004182-98.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 1.000,00 

REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: FERNANDO LUIS STOFFEL, S. 

COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO EIRELI - ME Intimação da 

advogada da parte autora acerca da Decisão ID 12192162 e da Perícia 

Agendada ID 12414886. Lucas do Rio Verde - MT, 26 de março de 2018. 

Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004182-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TIBERIO LUZ OAB - SP196959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

FERNANDO LUIS STOFFEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004182-98.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 1.000,00 

REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: FERNANDO LUIS STOFFEL, S. 

COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO EIRELI - ME Intimação do 

advogado da parte requerida acerca da Decisão ID 12192162 e da Perícia 

Agendada ID 12414886. Lucas do Rio Verde - MT, 26 de março de 2018. 

Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004182-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TIBERIO LUZ OAB - SP196959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

FERNANDO LUIS STOFFEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004182-98.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 1.000,00 

REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: FERNANDO LUIS STOFFEL, S. 

COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO EIRELI - ME Intimação do 

advogado da parte requerida acerca da Decisão ID 12192162 e da Perícia 

Agendada ID 12414886 Lucas do Rio Verde - MT, 26 de março de 2018. 

Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001903-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

 

Processo nº 1001903-42.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Direito ao ponto, 

não há que se falar em descaracterização da mora e consequente 

revogação da liminar, tal como pretendido pela requerida na contestação 

apresentada no Id 9291874. Senão vejamos. II. Salienta-se que o art. 3º do 
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Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações trazidas pela Lei nº 

13.043/2014, aplica-se tanto aos casos de alienação fiduciária, como 

àqueles de arrendamento mercantil. III. A teor do que dispõe o art. 3°, 

caput, e §15, do Decreto-Lei n° 911/69, o direito de o arrendador reaver o 

bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora deste último. IV. Outrossim, a Súmula 369 do 

Superior Tribunal de Justiça estabelece que é imprescindível a 

comprovação da mora do devedor para fins de reintegração de posse. V. 

No contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula 

resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário 

para constituí-lo em mora. VI. A comprovação da mora do devedor dá-se 

através de carta registrada com aviso de recebimento (via postal), 

devendo ser a mesma remetida e entregue no endereço do devedor 

constante no contrato, não se exigindo que a assinatura lançada no 

referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo, portanto, 

desnecessária sua notificação pessoal, tudo de acordo com o art. 2°, §§2° 

e 4º, do referido Decreto-Lei n° 911/69 (com a redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014): “Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas 

obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o 

proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em 

contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao 

devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 

(...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário. § 4º Os procedimentos previstos no caput e 

no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas 

na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. VII. Tal não impede 

a válida comprovação da constituição em mora por eventual notificação 

judicial, ou por carta registrada enviada por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, podendo a notificação ser 

procedida por Cartório de Títulos e Documentos diverso daquele do 

domicílio do devedor. VIII. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi 

válida, vez que adequadamente remetida e entregue, por via postal, no 

endereço da devedora, conforme se verifica do AR constante no Id 

7327612. IX. Sendo assim, não há que se falar em descaracterização da 

notificação da mora. X. Igualmente não prospera o pedido de liberação de 

um dos veículos (Marca Iveco, placas NPJ 0276) ao argumento de ter sido 

apreendido carregado com mercadorias que não são objeto do contrato 

em questão. XI. Verifica-se do Auto de Reintegração de Posse e Depósito 

juntado no Id 9057497 que no ato do cumprimento do mandado o referido 

caminhão se encontrava, de fato, carregado com alguns materiais 

(devidamente descritos e quantificados). XII. Todavia, certificou também o 

Sr. Oficial de Justiça que os representantes da requerida se recusaram a 

descarregar tais materiais, e que o fiel depositário nomeado se 

disponibilizou a permitir a retirada dos materiais assim que a parte 

requerida o procurar. XIII. Designo audiência de conciliação/mediação para 

a data de 02/04/2018, às 15h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. XIV. Restando 

infrutífera a tentativa de autocomposição, terá o autor o prazo de 15 

(quinze) dias para impugnar a contestação já apresentada pela parte 

requerida. XV. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001903-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

 

Processo nº 1001903-42.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Direito ao ponto, 

não há que se falar em descaracterização da mora e consequente 

revogação da liminar, tal como pretendido pela requerida na contestação 

apresentada no Id 9291874. Senão vejamos. II. Salienta-se que o art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações trazidas pela Lei nº 

13.043/2014, aplica-se tanto aos casos de alienação fiduciária, como 

àqueles de arrendamento mercantil. III. A teor do que dispõe o art. 3°, 

caput, e §15, do Decreto-Lei n° 911/69, o direito de o arrendador reaver o 

bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora deste último. IV. Outrossim, a Súmula 369 do 

Superior Tribunal de Justiça estabelece que é imprescindível a 

comprovação da mora do devedor para fins de reintegração de posse. V. 

No contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula 

resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário 

para constituí-lo em mora. VI. A comprovação da mora do devedor dá-se 

através de carta registrada com aviso de recebimento (via postal), 

devendo ser a mesma remetida e entregue no endereço do devedor 

constante no contrato, não se exigindo que a assinatura lançada no 

referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo, portanto, 

desnecessária sua notificação pessoal, tudo de acordo com o art. 2°, §§2° 

e 4º, do referido Decreto-Lei n° 911/69 (com a redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014): “Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas 

obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o 

proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em 

contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao 

devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 

(...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário. § 4º Os procedimentos previstos no caput e 

no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas 

na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. VII. Tal não impede 

a válida comprovação da constituição em mora por eventual notificação 

judicial, ou por carta registrada enviada por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, podendo a notificação ser 

procedida por Cartório de Títulos e Documentos diverso daquele do 

domicílio do devedor. VIII. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi 

válida, vez que adequadamente remetida e entregue, por via postal, no 

endereço da devedora, conforme se verifica do AR constante no Id 

7327612. IX. Sendo assim, não há que se falar em descaracterização da 

notificação da mora. X. Igualmente não prospera o pedido de liberação de 

um dos veículos (Marca Iveco, placas NPJ 0276) ao argumento de ter sido 

apreendido carregado com mercadorias que não são objeto do contrato 

em questão. XI. Verifica-se do Auto de Reintegração de Posse e Depósito 

juntado no Id 9057497 que no ato do cumprimento do mandado o referido 

caminhão se encontrava, de fato, carregado com alguns materiais 

(devidamente descritos e quantificados). XII. Todavia, certificou também o 

Sr. Oficial de Justiça que os representantes da requerida se recusaram a 

descarregar tais materiais, e que o fiel depositário nomeado se 

disponibilizou a permitir a retirada dos materiais assim que a parte 

requerida o procurar. XIII. Designo audiência de conciliação/mediação para 

a data de 02/04/2018, às 15h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. XIV. Restando 

infrutífera a tentativa de autocomposição, terá o autor o prazo de 15 

(quinze) dias para impugnar a contestação já apresentada pela parte 

requerida. XV. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115530 Nr: 6970-73.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALBERTO DAL MOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:OAB/MT 

16.226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:OAB/MT 12.679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, WILLIAN ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 Certifico e dou fé que, compulsando os autos constatei que a Carta 

Precatória enviada para Comarca de Feliz Natal, foi devolvida sem 
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cumprimento. Dessa forma, entrei em contato telefônico com o Cartório 

Distribuidor, na qual, fui atendida pela servidora Maiuza, e essa me 

informou que, por um lapso a Carta Precatória fora devolvida. Certifico 

ainda, que a servidora se comprometeu a Distribuir a Carta Precatória para 

seu efetivo cumprimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001150-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA FRANZEN DAMKE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO Nº 1001150-51.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. LISANDRA 

FRANZEN DAMKE impetrou o presente Mandado de Segurança, com 

supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE e 

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO, Sra. 

IVANILDE ALVES BORBA RIGO, alegando, em síntese, que participou do 

concurso público realizado por meio do edital nº 001/2013, tendo sido 

classificada em 113ª colocação para o cargo de professora de pedagogia, 

e que, apesar da vigência do certame, a impetrada vem celebrando 

diversos contratos de caráter excepcional (serviço temporário por prazo 

determinado), com pessoas aprovadas em processos seletivos 

simplificados, inclusive tendo a própria impetrante prestado serviços desta 

natureza nos anos de 2013, 2014 e 2017. Aduz a ocorrência de 

preterição de vaga, afirmando que existem vagas a serem preenchidas 

pelos aprovados no concurso 001/2013 (e que seria a próxima pela ordem 

classificatória), porém, o Município persiste em abrir editais de processos 

seletivos simplificados para contratações temporárias. Requer a 

concessão de liminar determinando que as impetradas promovam 

imediatamente a sua convocação e nomeação. 2. É o relatório do 

necessário. Em julgamento submetido ao rito da repercussão geral, o 

Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a criação 

de vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito 

à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 

edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de 

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser 

demonstrada de forma cabal pelo candidato. (RE 837.311/PI, Relator Min. 

Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe de 18.4.2016). No que 

tange à contratação precária, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, 

TRIBUNAL PLENO, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/08/2016) 

entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar 

a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a 

existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros 

não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da 

existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em 

cadastro reserva. É necessário averiguar a ilegalidade da contratação e a 

existência de cargos vagos. Nesse sentido vem decidindo também o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 

14.10.2016; AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 

Segunda Turma, DJe 25.8.2017. No caso em análise, antes de analisar o 

pedido liminar, entendo que se faz indispensável a oitiva das autoridades 

apontadas como coatoras, oportunizando-lhes esclarecimentos acerca 

das contratações temporárias realizadas. 3. Sendo assim, notifique-se a 

autoridade impetrada a fim de que preste as informações que julgar 

necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I), 

devendo sobretudo detalhar as condições das contratações temporárias 

denunciadas pela impetrante (finalidade, jornada, prazo, etc.). 3.1. Em 

seguida, prestadas ou não as informações, colha-se o parecer do 

Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 12). 

3.2. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. 3.3. Intime-se. 

Cumpra-se. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001151-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE GRANJA MACHADO TAMIOZZO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO Nº 1001151-36.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. MARLENE 

GRANJA MACHADO TAMIOZZO impetrou o presente Mandado de 

Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, contra ato da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO 

RIO VERDE e PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO 

CONCURSO, Sra. IVANILDE ALVES BORBA RIGO, alegando, em síntese, 

que participou do concurso público realizado por meio do edital nº 

001/2013, tendo sido classificada em 114ª colocação para o cargo de 

professora de pedagogia, já tendo sido convocados/nomeados 112 

candidatos, e que, apesar da vigência do certame, a impetrada vem 

celebrando diversos contratos de caráter excepcional (serviço temporário 

por prazo determinado), com pessoas aprovadas em processos seletivos 

simplificados, inclusive tendo a própria impetrante prestado serviços desta 

natureza nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Aduz a ocorrência 

de preterição de vaga, afirmando que existem vagas a serem preenchidas 

pelos aprovados no concurso 001/2013, porém, o Município persiste em 

abrir editais de processos seletivos simplificados para contratações 

temporárias. Requer a concessão de liminar determinando que as 

impetradas promovam imediatamente a sua convocação e nomeação. 2. É 

o relatório do necessário. Em julgamento submetido ao rito da repercussão 

geral, o Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a 

criação de vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

(RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, 

DJe de 18.4.2016). No que tange à contratação precária, o Supremo 

Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, TRIBUNAL PLENO, Rel. Ministro TEORI 

ZAVASCKI, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, 

quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, 

isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a 

contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, 

ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há 

candidatos aprovados em cadastro reserva. É necessário averiguar a 

ilegalidade da contratação e a existência de cargos vagos. Nesse sentido 

vem decidindo também o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AgInt no 

RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 

3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe de 14.10.2016; AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017. No caso em 

análise, antes de analisar o pedido liminar, entendo que se faz 

indispensável a oitiva das autoridades apontadas como coatoras, 

oportunizando-lhes esclarecimentos acerca das contratações temporárias 

realizadas. 3. Sendo assim, notifique-se a autoridade impetrada a fim de 

que preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) 

dias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I), devendo sobretudo detalhar as 

condições das contratações temporárias denunciadas pela impetrante 

(finalidade, jornada, prazo, etc.). 3.1. Em seguida, prestadas ou não as 
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informações, colha-se o parecer do Ministério Público, no prazo de 10 

(dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 12). 3.2. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberação. 3.3. Intime-se. Cumpra-se. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001154-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA MENDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO Nº 1001154-88.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. CLÁUDIA DA 

SILVA MENDES impetrou o presente Mandado de Segurança, com 

supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE e 

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO, Sra. 

IVANILDE ALVES BORBA RIGO, alegando, em síntese, que participou do 

concurso público realizado por meio do edital nº 001/2013, tendo sido 

classificada em 120ª colocação para o cargo de professora de pedagogia, 

já tendo sido convocados/nomeados 112 candidatos, e que, apesar da 

vigência do certame, a impetrada vem celebrando diversos contratos de 

caráter excepcional (serviço temporário por prazo determinado), com 

pessoas aprovadas em processos seletivos simplificados, inclusive tendo 

a própria impetrante prestado serviços desta natureza no ano de 2014. 

Aduz a ocorrência de preterição de vaga, afirmando que existem vagas a 

serem preenchidas pelos aprovados no concurso 001/2013, porém, o 

Município persiste em abrir editais de processos seletivos simplificados 

para contratações temporárias. Requer a concessão de liminar 

determinando que as impetradas promovam imediatamente a sua 

convocação e nomeação. 2. É o relatório do necessário. Em julgamento 

submetido ao rito da repercussão geral, o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal firmou o entendimento de que a criação de vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral, DJe de 18.4.2016). No que tange à contratação 

precária, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, TRIBUNAL PLENO, 

Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/08/2016) entende válida a 

contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da 

prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de 

cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, 

pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo 

vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva. É 

necessário averiguar a ilegalidade da contratação e a existência de 

cargos vagos. Nesse sentido vem decidindo também o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016; AgInt no RMS 

49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

25.8.2017. No caso em análise, antes de analisar o pedido liminar, entendo 

que se faz indispensável a oitiva das autoridades apontadas como 

coatoras, oportunizando-lhes esclarecimentos acerca das contratações 

temporárias realizadas. 3. Sendo assim, notifique-se a autoridade 

impetrada a fim de que preste as informações que julgar necessárias, no 

prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I), devendo sobretudo 

detalhar as condições das contratações temporárias denunciadas pela 

impetrante (finalidade, jornada, prazo, etc.). 3.1. Em seguida, prestadas ou 

não as informações, colha-se o parecer do Ministério Público, no prazo de 

10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 12). 3.2. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberação. 3.3. Intime-se. Cumpra-se. GISELE ALVES 

SILVA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001156-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE FERREIRA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO Nº 1001156-58.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. KÁTIA CILENE 

FERREIRA DO NASCIMENTO impetrou o presente Mandado de Segurança, 

com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição 

Federal, contra ato da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 

e PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO, Sra. 

IVANILDE ALVES BORBA RIGO, alegando, em síntese, que participou do 

concurso público realizado por meio do edital nº 001/2013, tendo sido 

classificada em 125ª colocação para o cargo de professora de pedagogia, 

já tendo sido convocados/nomeados 112 candidatos, e que, apesar da 

vigência do certame, a impetrada vem celebrando diversos contratos de 

caráter excepcional (serviço temporário por prazo determinado), com 

pessoas aprovadas em processos seletivos simplificados, inclusive tendo 

a própria impetrante prestado serviços desta natureza nos anos de 2017 

e 2018. Aduz a ocorrência de preterição de vaga, afirmando que existem 

vagas a serem preenchidas pelos aprovados no concurso 001/2013, 

porém, o Município persiste em abrir editais de processos seletivos 

simplificados para contratações temporárias. Requer a concessão de 

liminar determinando que as impetradas promovam imediatamente a sua 

convocação e nomeação. 2. É o relatório do necessário. Em julgamento 

submetido ao rito da repercussão geral, o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal firmou o entendimento de que a criação de vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral, DJe de 18.4.2016). No que tange à contratação 

precária, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, TRIBUNAL PLENO, 

Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/08/2016) entende válida a 

contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da 

prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de 

cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, 

pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo 

vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva. É 

necessário averiguar a ilegalidade da contratação e a existência de 

cargos vagos. Nesse sentido vem decidindo também o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016; AgInt no RMS 

49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

25.8.2017. No caso em análise, antes de analisar o pedido liminar, entendo 

que se faz indispensável a oitiva das autoridades apontadas como 

coatoras, oportunizando-lhes esclarecimentos acerca das contratações 

temporárias realizadas. 3. Sendo assim, notifique-se a autoridade 

impetrada a fim de que preste as informações que julgar necessárias, no 

prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I), devendo sobretudo 

detalhar as condições das contratações temporárias denunciadas pela 

impetrante (finalidade, jornada, prazo, etc.). 3.1. Em seguida, prestadas ou 

não as informações, colha-se o parecer do Ministério Público, no prazo de 

10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 12). 3.2. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberação. 3.3. Intime-se. Cumpra-se. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO
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3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001423-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MABEL PAZINI SANTOS (EXECUTADO)

JULIO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para informar acerca do cumprimento do acordo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002067-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SEVIGNANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO CEZARIO JUNIOR (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste acerca do documento juntado no ID1757804.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109034 Nr: 3391-20.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PROFETA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:MT/15.315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112903 Nr: 5443-86.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80608 Nr: 4687-19.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE ASSISTENCIAL APOSTOLO DA FE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

Lucans Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para realização da 

diligência. Depositar na Comarca de Cuiabá-MT, no processo nº 

1322-22.2018.811.0041 codigo 1278300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100793 Nr: 6525-89.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTNORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, ORIDIO LUCIO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para realização da 

diligência. Depositar na Comarca de Varzea Grande-mt, no processo nº 

1001742-30.2018.8.11.0002.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96951 Nr: 3500-68.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - ME, ELDER LUIZ BIAZUS, ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31852 Nr: 1274-66.2009.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MENDES - 

OAB:11341/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT

 Trata-se de Ação de Embargos a Execução formulada por Flavio Lucio 

Mendes contra Semetec Comércio e Representação Ltda, em que 

pretendem obter a extinção do processo executivo.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 
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conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Sem custas, dado o beneplácito da assistência judiciária gratuita.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89857 Nr: 3743-46.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEZ & PELICIOLI LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDESON PEREIRA DA SILVA - 

OAB:15846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - OAB:2287-B

 Certifico e dou fé que por acúmulo de serviço nesta Secretaria fora 

certificado que decorreu o prazo para as partes se manifestarem (v. fls. 

143). Entretanto, compulsando-se os termos dos autos e o sistema Apolo, 

constatei que o Executado não teve ainda vista dos autos. Razão disso, 

encaminho os autos à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Seccional 

de Sinop-MT, para o fim de intimar para manifestar-se sobre os cálculos 

elaborados às fls. 138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116216 Nr: 7368-20.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARAH ALINE COSTA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAL ELÉTRICA 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000491-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PIVETTA CESARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000491-42.2018.8.11.0045. I – Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, em sede de cumprimento de sentença contra a 

Fazenda Pública, as matérias de defesa se encontram restritas ao rol 

elencado nos incisos I a VI do art. 535 do Código de Processo Civil/2015, 

dentre elas a ocorrência de qualquer causa modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. 

É, portanto, nestas condições, vedado à parte objetivar voltar a discutir 

questão no processo que, em momento anterior, já foi objeto de decisão 

judicial [art. 507 do Código de Processo Civil/2015; art. 473 do Código de 

Processo Civil/1973]. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça os seguintes arestos, que versam a respeito 

de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: STJ, REsp 1319361/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 10/05/2013; STJ, REsp 1395322/SP, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 25/09/2013. Portanto, devido à ausência de 

arguição de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação 

ocorrida posteriormente ao julgamento da fase de conhecimento, Deixo de 

Conhecer da contestação veiculada pelo Estado de Mato Grosso no 

evento nº 12152532 – pág. 1/6, até mesmo porque este tipo de defesa 

(contestação) é totalmente inviável na etapa de cumprimento de sentença. 

II – Considerando-se a urgência/emergência do caso concreto, em razão 

da gravidade do quadro clínico apresentado pela requerente, adicionado 

ao fato de que a decisão que determinou, em sede de antecipação de 

tutela, o fornecimento dos medicamentos, foi confirmada na sentença e 

não foi atendida pelos requeridos, que permaneceram em estado de 

inércia, mesmo após intimados a cumprir ordem, Determino o bloqueio do 

valor de R$ 242.975,16 (duzentos e quarenta e dois mil novecentos e 

setenta e cinco reais e dezesseis centavos), suficiente para custear o 

tratamento médico pelo período de 6 (seis) sessões/aplicações, na conta 

pública do Estado de Mato Grosso. Concretize-se o bloqueio, através do 

sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação. A liberação dos valores será realizada para 

cada sessão/aplicação do tratamento, que deverá ser comprovada 

mediante a juntada nos autos da respectiva nota fiscal, cientes as partes 

de que a não prestação de contas acarretará a determinação de 

devolução dos valores aos cofres públicos. III – Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 21 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 128318 Nr: 4684-88.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA, 

JEFERSON DOS SANTOS MOREIRA, GENTIL ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:14284/O, DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:15083, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT, 

JULIANO PEREIRA NUNES FILHO - OAB:21015/O, MURILO AUGUSTO DE 

SOUZA - OAB:18904

 ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE a peça inicial acusatória, 

para CONDENAR os acusados JEFERSON DOS SANTOS MOREIRA E 

GENTIL ELIAS DE SOUZA, qualificados nos autos, na prática dos crimes 

descritos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, por duas vezes, nos termos do 

artigo 71, e no artigo 288, paragrafo único, todos do Código Penal; e 

ABSOLVER a acusada IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA, 

qualificada nos autos, das imputações que lhe são feitas na denúncia, 

com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 102344 Nr: 6523-22.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JÚNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMAURI JÚNIOR DA SILVA, Cpf: 

05326695170, Rg: 2322371-5, Filiação: Maurício Lemes da Silva e Luzia 

Cezarina da Cruz, data de nascimento: 12/10/1993, brasileiro(a), natural 
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de Cuiabá-MT, solteiro(a), trabalha de servente, Telefone (65) 

99924-4285. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 11/04/2018, às 16:30, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei 

de Execuções Penais, designo audiência de justificação para o dia 11 de 

abril de 2018, às 16h30min, oportunidade em que o reeducando poderá 

apresentar justificativa a eventuais faltas cometidas no curso do 

cumprimento do regime semiaberto, elucidando-se melhor os fatos 

ocorridos no presente feito, podendo ainda, juntar documentos que 

entender pertinente e, arrolar testemunhas que deverão comparecer em 

Juízo independentemente de intimação.Intime-se o reeducando 

pessoalmente e via edilícia. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 23 de março de 2018

Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 150848 Nr: 306-21.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 17 de maio de 2018, às 15h50min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 108821 Nr: 3271-74.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN JHONES RODRIGUES, LUCIANO 

MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,(...) .É o sucinto relatório, e não havendo nulidades a serem 

sanadas ou fatos a serem esclarecidos (Art. 423, I, do CPP), o presente 

feito encontra-se pronto para julgamento pelo Tribunal do Júri.Defiro o rol 

de testemunhas apresentado pelas partes às fls. 570, 571 e 573.Designo 

julgamento para o dia 08 de junho de 2018, às 08h00min.DETERMINO a 

exibição do instrumento utilizado para a prática do crime em plenário. 

Intime-se o Ministério Público, o réu, requisitando-o, se necessário e, seu 

Defensor, bem como as testemunhas arroladas pelas partes na fase do 

art. 422, do CPP, residentes nesta Comarca.Quanto as residentes fora 

desta Comarca faculto as partes a apresentação das mesmas, 

independentemente de intimação (RTs 519/434, 464/349, 558/312, 

559/312).A Gestora Judicial providenciará o preparo do presente 

processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar cumprir 

todas as formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147442 Nr: 7857-86.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA SANTOS, MATEUS DA SILVA 

SANTOS, GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS, CLAUDIONOR DA 

CONCEIÇAO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,

1. Em relação aos acusados Gustavo Paulino dos Santos e Claudionor da 

Conceição Soares

Diante do teor da certidão do oficial de justiça de fl. 96, com fundamento 

no artigo 80 do Código de Processo Penal, determino o 

DESMEMBRAMENTO do presente feito, somente em relação aos réus 

Gustavo Paulino dos Santos e Claudionor da Conceição Soares, 

evitando-se assim, maiores delongas nas prisões dos demais envolvidos.

 2. Em relação aos acusados Joel da Silva Santos e Mateus da Silva 

Santos

Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a mesma 

preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e não 

se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo Diploma 

Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser apta, por 

vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e condições para o 

exercício da ação penal, bem como existir nos autos lastro probatório 

mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o exercício da ação penal.

 Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de abril de 2018, às 13h30min. 

Saliento, que na referida audiência será realizado os interrogatórios dos 

denunciados, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa que residem nesta Comarca. Se houver testemunhas 

residentes em outra comarca, expeça-se imediatamente carta precatória. 

Citem-se os acusados do recebimento da presente denúncia, intimando-os 

e requisitando-os, se necessário, da audiência supradesignada. 

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Requisite-se os laudos 

periciais, se necessário.

 Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA VALDEVINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX CONSULTORIA REVISIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE SABINO OAB - SP360815 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001537-03.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUCINEIA 

VALDEVINO RODRIGUES REQUERIDO: MAX CONSULTORIA REVISIONAL 

LTDA - ME Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste 
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Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. PRELIMINAR. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o valor do 

dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o 

limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor 

da causa em R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), 

correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos na época da 

interposição da ação. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Descreve a autora, na inicial, que contratou os serviços da demandada 

para ingressar com ação judicial de revisão de contrato de financiamento 

de veículo, tendo pago o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) 

e a reclamada deixou arquivar o processo, sem julgamento, agindo 

dolosamente através de propaganda enganosa para redução de 

prestação de financiamento, requerendo danos morais e materiais. A 

requerida, por sua vez, alega equívoco da autora nas acusações. Junta 

aos autos comprovante de processos em andamento (no momento da 

juntada, em junho de 2017, Id 8180827 e Id 8180830), apresenta cautelar 

de exposição de documentos, transitada em julgado, a favor da autora, e 

revisional pendente de recolhimento de custas de distribuição por ocasião 

da negativa de assistência gratuita. A parte requerente contesta 

apresentando outros processos, entretanto isto não comprova que a parte 

requerida não tenha ingressado com as ações. Ora, mesmo que houvesse 

inversão do ônus da prova, não afastaria o dever da parte autora em 

comprovar minimamente suas alegações, ônus do qual não se 

desincumbiu, na medida em que deixou de provar o fato constitutivo de 

seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. O contrato advocatício é um 

contrato de meio, não garantindo integralmente o contratante quanto a 

obter êxito na ação, apenas cumprindo ao prestador de serviços realizar 

seus melhores esforços no sentido de evitar ocorrências por desídia, fato 

que não restou comprovado nos autos. Por sua vez, cabia ao réu provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, segundo art. 

373, II, do CPC, para comprovar e a sua versão dos fatos, ônus do qual se 

desincumbiu, pois trouxe comprovante de suas alegações com ações 

distribuidas. Descabe indenização patrimonial quando não configurado o 

alegado prejuízo, ou não minimamente comprovado por ato de desídia do 

reclamado, situação que possibilitaria a reparação de dano material e 

imaterial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial e declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Determino a alteração do valor da causa para 37.480,00 

(trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 40 

salários mínimos à data da distribuição da demanda. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012165-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR LESIUK SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012165-97.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: MARCOS JUNIOR 

LESIUK SILVA EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. 

DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 6.939,01 (seis 

mil, novecentos e trinta e nove reais e um centavos), conforme cálculo no 

Id. 12149791. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de 

penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e 

interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens 

passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 21 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003403-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES MALDANER WERLANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003403-46.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA INES 

MALDANER WERLANG REQUERIDO: PRIME SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a contestação e e seus documentos se encontram em 

cunho sigiloso, portanto, intime-se a parte reclamada para que providencie 

o desbloqueio da petição, a fim de que seja visualizada pela autora para 

apresentar impugnação. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-34.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINARA ALDRIA WAGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL CHAMPOSKI FERNANDES (REQUERIDO)

ANILTON FERMINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010538-34.2010.8.11.0045 REQUERENTE: SINARA ALDRIA 

WAGNER REQUERIDO: LOURIVAL CHAMPOSKI FERNANDES, ANILTON 

FERMINO DE SOUZA Vistos. Defiro o requerimento de citação/intimação 

por hora certa, do executado Anilton Fermino de Souza. Defiro o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 22.997,98 (vinte e dois mil, 

novecentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), nas contas 

do executado Lourival Champoski Fernandes. Realizado o ato, em caso de 

positivo, lavre-se o termo de penhora e intime-se o executado para 

requerer o que lhe for de direito e interesse no prazo de 10 (dez) dias. No 

caso de não se localizarem bens passiveis de penhora, intimem-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde 

/MT, 22 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002764-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002764-28.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALEANDRO DIAS 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O autor postulou a condenação das rés ao pagamento de indenização por 

danos materiais e morais em razão de falha na prestação do serviço, pois, 

em 29/08/2015, contrataram a transportadora requerida Gol Linhas 

Aéreas, através da requerida CVC, na compra de pacote de viagem para 

ida e volta de Cuiabá/MT para Londrina/PR, com embarque de saída 

previsto para 05/12/2015, no valor de R$ 803,70 (oitocentos e três reais e 

setenta centavos). Entretanto, no dia 05/11/2015, contatou as requeridas 

de que não necessitava antecipar a viagem e não obteve êxito, solicitando 

cancelamento e reembolso, ocasião que fora informado que o valor pago 

não seria devolvido e sim ficaria como crédito pra gastar de outra maneira, 

pelo que entende tal procedimento abusivo pleiteando a devolução do 

valor e condenação em dano moral. A Reclamada CVC, alega, em sua 

defesa, de forma sucinta, que agiu dentro das condições contratadas, 

liberando o crédito ao autor e informando-o que este expiraria em 18 

meses, o qual acabou expirando. A Reclamada Gol alegou que a culpa é 

da agência de viagens e que é plenamente possível a retenção de valores 

para cobertura de despesas. Ora, em se tratando de contrato de 

transporte, o Código Civil é muito claro a respeito, a saber: Art. 740. O 

passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de 

iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, 

desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser 

renegociada. A relação havida entre as partes é tipicamente 

consumerista, incidindo na espécie a tutela do vulnerável. E, no que toca a 

proteção contratual do consumidor, relembro o que estabelece o 

CODECON: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) II - 

subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos 

casos previstos neste código; (...). De qualquer forma, mesmo em se 

encarando o ato dos autores como se resilição fosse, com toda a certeza 

apenas há uma conclusão: o passageiro tem direito ao reembolso pela 

prestação do serviço não usufruído. Não é dado ao fornecedor subtrair 

por completo o reembolso Na relação de consumo, prioriza-se o direito de 

informação do consumidor, dando, sobre tudo, relevância à fase 

pré-contratual para que, na execução do contrato, o vulnerável não se 

veja envolto de subterfúgios iníquos, típicos de contratos adesivos, que 

lhe coloquem em franca posição desfavorável, em benefício daquele que 

não precisa de tutela, o hipersuficiente. O autor solicitou o cancelamento 

da viagem com antecedência, ou seja, em tempo hábil para a oportuna 

venda pelo fornecedor, resultando numa única situação dos fatos: o 

enriquecimento sem causa da requerida visto que, em tese, pode receber 

duas vezes pelo mesmo objeto. Efetivamente os fatos estão a recomendar 

o reconhecimento do dano moral, seja pela renitência da ré em cumprir 

com aquilo que era de direto, manifesto, claro. Tenho reiteradamente me 

manifestado no sentido de que – em regra – situações reflexas da 

violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua 

intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, 

inerentes à vida na sociedade de consumo moderna. Ocorre, no entanto, 

que o caso dos autos indica desídia deliberada, má-fé manifesta das 

requeridas perante o consumidor, que pagou e simplesmente lhe foi 

subtraído o legítimo reembolso, o que, indubitavelmente, acarreta uma 

demasiada exploração do vulnerável, repercutindo, por via reflexa, no 

patrimônio imaterial. Assim, tenho que em hipóteses como a ora em 

apreço, na qual o autor buscou toda forma de solução extrajudicial tendo 

de se submeter a subterfúgios, tendo que se valer da via judicial para 

assegurar um direito manifesto; o transtorno experimentado desborda do 

usual. Logo, justa aplicação de reparação extrapatrimonial ainda que pelo 

caráter punitivo e dissuasório da medida. A fixação do montante 

indenizatório deve atender aos fins a que se presta, em princípio, 

oferecendo compensação ao lesado, atenuando seu sofrimento, e, quanto 

ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o 

agente não pratique mais o ato lesivo. Ademais, leva-se em consideração 

ainda a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a 

extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. O Novo Código Civil, 

especificamente nos dispositivos 944, § único e 953, § único, refere 

expressamente a necessidade de aplicação da eqüidade como parâmetro 

oferecido ao juiz para a fixação da indenização do dano moral, daí resulta 

a imprescindibilidade de serem consideradas as condições econômicas e 

sociais do agressor, bem como a gravidade da falta cometida, segundo 

critérios que evitem tanto o enriquecimento indevido de uma das partes 

como o arbitramento de sanções desproporcionais. No caso em análise, a 

responsabilização pelos prejuízos extrapatrimoniais não tem apenas a 

finalidade reparatória, atendendo, também, ao caráter punitivo e 

sancionatório que integra essa forma de indenização. Portanto, quanto à 

fixação da verba indenizatória, deve atentar para a condição econômica 

da vítima e a do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a 

finalidade da sanção reparatória. Assim, arbitro em R$ 5000,00 (cinco mil 

reais) a verba indenizatória, valor que se coaduna às diretrizes extraídas 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A multa é devida 

justamente para ressarcir as rés de despesas administrativas decorrentes 

do cancelamento da viagem promovido pelo consumidor. Porém, tal como 

apresentado apresenta-se abusiva, conferindo vantagem exagerada ao 

fornecedor, máxime quando o pedido de cancelamento ocorreu 

antecipadamente e a tempo suficiente de as rés renegociarem as 

passagens a terceiros. Por isso, aplicável o disposto no art. 740, par. 3º, 

do CCB, que limita a multa compensatória em até 5% do valor a ser 

restituído. Havendo a cobrança e pagamento indevido de multa penal 

acima do permitido em lei, faz jus a autora à repetição do indébito da 

diferença, na sua forma simples, e não dobrada, porque o proceder das 

rés foi amparado em contrato, configurando engano justificável. Sinalo, 

por fim, que a responsabilidade das rés é solidária, com base no art. 7º, 

par. único, do CDC. Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para condenar as requeridas, 

de forma solidária, a ressarcir os valores pagos pelos requerentes (R$ 

803,70 (oitocentos e três reais e setenta centavos), abatidos 5% ( cinco 

por cento) a título de multa, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, 

a partir da citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

pagamento, a título de danos materiais e, condenar as Reclamadas, de 

forma solidária, em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso ( 

requerimento do desembolso) e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de março de 2018. 

Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 
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proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 06 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003241-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIBRONIO ANTUNES QUARESMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003241-51.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FIBRONIO ANTUNES 

QUARESMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Alega a parte autora, que houve restrição em seu nome 

referente a débito lançado pela empresa requerida. A empresa requerida 

não logrou êxito em comprovar a legalidade da negativação. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, consoante alhures 

relatado. A reclamada não demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, 

que a dívida, que deu azo à manutenção do nome da parte reclamante nos 

cadastros de inadimplentes, se acha perfeitamente regular, possui origem 

causal válida ou, residualmente, a implementação de culpa exclusiva de 

terceiro na causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a 

empresa reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir 

a sua responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam 

por pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua 

comprovação [art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a 

parte autora de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato 

ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de estima 

a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, 

creio que se apresenta como medida de prudência razoável que se arbitre 

o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

6.000,00, como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão 

do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00, corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar a inexistência do débito inscrito objeto da lide, e, como 

consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da autora nos cadastros 

de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer 

[art. 497 do CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do 

Rio Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA TECHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001968-37.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAYARA TECHIO 

REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado 

decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à reanálise de 

fatos e provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram 

suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de 

Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri 

– Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de 

Justiça entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal 

peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de 

omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro 

de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço dos embargos de 

declaração e não os acolhos. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de fevereiro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010231-07.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA DA SILVA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil 

e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENGELBERTO ALEXANDRINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000675-95.2018.8.11.0045 REQUERENTE: ENGELBERTO 

ALEXANDRINO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS S.A. 

Vistos. ENGELBERTO ALEXANDRINO DOS SANTOS, qualificado na inicial, 

ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Tutela 

Antecipada em desfavor de MARCELO CANTARINI OLIVEIRA, 

sustentando, em síntese, que foi surpreendido com uma notificação de 

protesto emitido pelo requerido por supostamente dever a quantia de R$ 

33.394,66 (trinta e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta 

e seis centavos) a titulo do credito bancário. Alega que, em razão da 

ausência de condições financeiras atrasou as parcelas de n. 06, 07, 08, 

09, 10 e 11, no entanto, no dia 12.06.2017, o autor quitou as parcelas 

citadas, conforme comprovante em anexo. Por fim, requer em sede de 

antecipação de tutela a sustação do protesto, oficiando o cartório de 2º 

Oficio desta urbe. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, consistente na suspensão do 

seu nome do cadastro de restrição ao crédito. Verifico, assim, que estão 

demonstrados os pressupostos acima citados, uma vez que a 

manutenção do nome da reclamante no cadastro de restrição ao crédito 

afigura-se indevida e abusiva, mormente quando decorre de cobrança em 

que o devedor não deu causa. Assim sendo, ainda que numa análise 

superficial dos fatos entendo que está presente prova apta ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao 

deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino que a reclamada promova suspensão do 

protesto ou de seus efeitos, caso já tenha sido efetuado, sob o número de 

protocolo 81516, vinculado aos seus dados pessoais, até o deslinde da 

ação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação desta 

decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de 

responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à 

parte reclamante. Oficie-se ao Cartório de 2º Ofício de Lucas do Rio 

Verde, para promover suspensão do protesto. Para justa e eficaz solução 

do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001378-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRES NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º).

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003663-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DE SOUZA TORZESCHI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO: 1003663-26.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADELAIDE DE 

SOUZA TORZESCHI REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Verifica-se que a 

empresa “Lifemed” apresentou (ID n° 12243936) os documentos 

requisitados para pagamento do tratamento domiciliar a ser fornecido à 

requerente, conforme determinado no despacho de ID n° 12226824. Pois 

bem. Analisando o documento de ID n° 12243936, e a descrição 
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orçamentária apresentada, nota-se que a soma unitária dos serviços 

prestados, impostos sobre a nota fiscal e lucro administrativo da empresa 

fornecedora totalizam o valor remanescente em relação à nota fiscal nº 

2018000/00000008. Desta feita, defiro o levantamento do valor 

remanescente em referência à nota fiscal nº 2018000/00000008, ou seja, 

R$ 7.681,92 (sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e dois 

centavos). No mais, em atenção ao documento de ID n° 12243927, 

orçamento referente à nota fiscal n° 201800/00000015 (ID n° 12243927- p. 

06), período de 12.03.2018 a 14.04.2018, observa-se que foram 

devidamente comprovados os valores dos serviços prestados à 

requerente, assim, determino o levantamento do valor de R$ 31.800,00 

(trinta e um mil e oitocentos reais) para o pagamento da nota fiscal n° 

201800/00000015 (ID n° 12243927- p. 06). Expeça-se alvará judicial, no 

valor de R$ 39.481,92 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais 

e noventa e dois centavos) em favor da empresa “Lifemed”, atentando-se 

aos dados bancários indicados no documento de ID n° 11858234 - p. 04 

(descrição dos serviços). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. URGENTE. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de março de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86979 Nr: 781-50.2013.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HERCULANO CORDEIRO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, para dar 

regular andamento no feito, por meio do advogado constituído, 

advertindo-se que a inércia acarretará no envio do feito ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85174 Nr: 4741-48.2012.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA CAGLIONI PERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA LEHNEN, ESPOLIO DE ELMO JOSE 

LEHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - 

OAB:4972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21.613/MT, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21.001/MT

 Impulsiono os presentes para intimação da parte requerida do retorno dos 

autos a este secretaria a disposição das partes, com fim de dar o regular 

andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41240 Nr: 1547-74.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA MARIZA FUSSIGER - ME, TÂNIA MARIA 

FUSSIGER, CELSO LUIS FUSSIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte exequente, para que 

se manifeste requerendo o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41371 Nr: 1677-64.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO PORTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA, SUELI MARILDE DENTI, 

CELSO IZIDORO VIGOLO, IVANIA CARMEM FACINI VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Rafael Perius - 

OAB:20089/0, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B/MT

 Intimar a depositária fiel Fiagril LTDA, na pessoa de seu advogado 

subscrevente da petição de fl. 144 Dr. Rannier Felipe Camilo, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito em conta judicial, no valor de R$ 

238.560,00 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta reais) 

referente ao depósito (p. 80) indevidamente levantado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36405 Nr: 1437-12.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTER LUCAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIJAMIM ELSON PIVETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24287 Nr: 2127-46.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON BAU ARISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO LOBO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 Posto isto, e por tudo mais que nos autos constam, Julgo parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para o fim de 

condenar o requerido ao pagamento do dano material, no valor de R$ R$ 

141.323,66 (cento e quarenta e um mil trezentos e vinte e três reais e 

sessenta e seis centavos), com correção monetária a partir do evento 

danoso, pelo INPC, ou seja desde dezembro de 2006 (época da colheita), 

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.Em 

razão da parcial sucumbência, condeno as requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios no percentual de 70%, ficando os 30% 

restante a cargo do autor. Fixo os honorários advocatícios, no percentual 

de 15% (quinze) por cento, sobre o valor da condenação.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82172 Nr: 1493-74.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PAULO BILIBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22135-B, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 Certifico e retifico o certidão lançada para Impulsionar os autos para 

intimar o advogado da parte requerida a fim de retirar as cartas 

precatórias expedidas, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta Comarca, 

para distribuição nos deprecados. Bem como para comprovar a 
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distribuição das mesmas no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86283 Nr: 77-37.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE DOS SANTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA A. M. DAROLD 

VALCANAIA - OAB:MT/12.697, LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT - 3418 - A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089/MT

 Certificadoo o trânsito em julgado da sentença prolatada, impulsiono os 

autos para intimar as partes a requerem o que entender de direito no 

prazo de 30 dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81998 Nr: 1285-90.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSNADIN TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100612 Nr: 2593-34.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclides da Costa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Fonseca Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALISSON HENRIQUE JUSTO E 

LEMES - OAB:31793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Considerando que há petição pendente de juntada, devolvo o feito ao 

cartório para respectiva providência.

Após, retornem-me conclusos para demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31539 Nr: 539-71.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Antoninho Furian, Teresa de Jesus Furian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Considerado que o débito no presente feito já foi quitado, defiro o pedido 

de fls. 562/565.

 Assim, determino o levantamento do valor remanescente vinculado aos 

autos no valor de R$ 1.354.45 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro 

reais e quarenta e cinco centavos) – extrato fls. 65, devendo o referido 

alvará ser expedido em nome de beneficiário específico.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31911 Nr: 911-20.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Benjamin Pizzatto, Rogerio Machado Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento cuja 

sentença já transitara em julgado, tendo então o exequente, na petição de 

fls. 367 e seguintes, postulado pelo cumprimento de sentença.

 No entanto, antes de analisar tal pleito, mister trespassar o alegado pelo 

Banco do Brasil às fls. 364/366.

 Isso porque, na referida petição, o executado alegou uma série de 

irregularidades na representação de vários processos, muitos dos quais 

patrocinados pelos mesmos advogados que ora peticionam no presente 

feito.

 Malgrado não detenha este juízo qualquer atribuição investigatória, não se 

pode olvidar que a escorreita tramitação processual é uma 

responsabilidade do Poder Judiciário, que não pode simplesmente fechar 

os olhos para tamanhas ilicitudes como as narradas e já verificadas por 

este juízo em outros feitos.

 Se não bastasse, vemos que a documentação que acompanha a inicial 

não veio dotada de qualquer comprovação documental da legitimidade da 

assinatura constante na procuração, eis que sequer há como comparar 

visualmente tal firma com àquela constante em documento de 

identificação.

 Diante do exposto, deixo de determinar, por hora, o cumprimento de 

sentença, e determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia autenticada legítima do documento de 

fls. 35 (eis que o que consta nos autos é somente a cópia da cópia 

autenticada), bem como procuração assinada pelo inventariante, com 

firma reconhecida em cartório, sob pena de serem declarados sem efeito 

todos os atos praticados pelos advogados sem mandado.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1704 Nr: 27-11.1998.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia Fries, Milton Egon Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 

13989-B

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028861 Nr: 983-26.2018.811.0021
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Benedito de Souza - 

OAB:385489-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os herdeiros do espólio de Edilson Gonçalves Ribeiro para 

contestarem a presente habilitação no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 690 

do Código de Processo Civil).

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1704 Nr: 27-11.1998.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia Fries, Milton Egon Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 

13989-B

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31469 Nr: 469-54.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cirilo Zambenedetti, Marlene Zambenedetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A/MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 A

 Considerando que não cabe a este juízo perfazer contas de percentuais 

a serem repassados aos interessados, indefiro a transferência de valores 

na forma postulada às fls. 514/515.

 Intime-se o exequente para que peticione a transferência mencionando de 

forma objetiva e pormenorizada os valores, sob pena de serem 

transferidos o total dos valores à conta da requerente.

 Ademais, deve a parte cumprir com a determinação de fls. 511 se deseja 

a transferência de valores para conta diversa do titular da ação, eis que 

eventual contrato entre as partes não vincula o Poder Judiciária.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82724 Nr: 1567-06.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bellman Nutrição Animal Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Elias Jascoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Cesar Godoi dos Santos 

- OAB:325.825/SP, Fernando Ernica Garcia - OAB:OAB/SP 156.165, 

GUILHERME MICELLI NETO - OAB:301.640/SP, Kelson dos Santos 

Aragão - OAB:351.591/SP, LUIS FERNANDO GALHARDO - OAB:319026, 

Sergio Henrique Ferreira Vicente - OAB:101599-D, TIAGO GUEDES 

BORGES - OAB:325457, VICTOR MONTEIRO MATARAGIA - 

OAB:214.435-E/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Massaiuki Sio Junior 

- OAB:9.661-A-MT

 (...) Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28006 Nr: 2454-92.2009.811.0021

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Achilles Roberto Basso, Achilles Roberto Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o porte da empresa requerente, indefiro o pedido de 

parcelamento das custas finais requerido às fls. 2.888/2.889.

 No mais, intime-se o administrador judicial para manifestar-se acerca das 

arguições formuladas às fls. 2.890/2.891.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15367 Nr: 2308-56.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arysta Lifescience do Brasil Industria Quimica e 

Agropecuaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semear Comercio de Cereais e Insumos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 Indefiro o pedido de fls. 201, eis que a restrição já encontra-se inserida 

no cadastro dos veículos em questão.

 Determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar a localização dos bens para a perfectibilização da penhora, sob 

pena de retirada da restrição.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87012 Nr: 1492-30.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Edrolina Maria de Paula Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Intermedium S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:13.314-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Fernandes 

Braga - OAB:72.065/MG, João Roas da Silva - OAB:OAB/MG 98.981, 

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:18076

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 37586 Nr: 2188-37.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Musckopf Possamai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Renove-se a tentativa de cumprimento da decisão exarada à fl. 260.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 21751 Nr: 1114-50.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Quanto à transferência de valores, defiro o pedido de fls. 115 no que 

tange aos honorários advocatícios, eis que tais pertencem ao patrono da 

parte.

 Quanto ao principal, malgrado haja procuração específica nos autos, o 

próprio requerente compareceu em juízo (fls. 120/121) e informou os seus 

dados bancários, razão pela qual mister a transferência na conta 

informada, eis que os valores principais pertencem à parte.

 Segue, anexo, os extratos dos alvarás.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85671 Nr: 186-26.2013.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Aparecida Mollmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Gonçalves Ribeiro, Larissa Faria 

Ribeiro, Edilson Junior Mollmann Ribeiro, Everton Vinicius Mollmann Ribeiro, 

Leticia Faria Ribeiro, Julia Mollmann Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto César Lima 

Teixeira - OAB:13152 - GO

 Em que pese a comprovação de pagamento do ITCMD (fls. 1243/1244), de 

rigor o deferimento dos pedidos ministeriais.

 Nesse passo, intime-se a inventariante a colacionar aos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestação de contas inerente à liberação do alvará retro, 

bem como certidões negativas das Fazendas Públicas Municipal, Estadual 

e Nacional.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115888 Nr: 6102-36.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Gomes Meneses - ME, Nilson Gomes 

Menezes, Lourdes Gomes Menezes, Maria Aparecida Gomes Siqueira, 

Menezes e Siqueira Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:OAB/MT 18603-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:OAB/MT 5048, Tulio Toyama Faleiro - OAB:19014/MT

 Considerando que na petição de fls. 57 não houvera qualquer 

impugnação específica em relação aos valores bloqueados, mas somente 

alegações de que o bloqueio de valores impediria a continuação de 

contrato entre as partes, hei de não acolher tal alegação, eis que se já 

fora ajuizada uma ação executiva é porque, justamente, a parte executada 

não está cumprindo com suas obrigações.

 Assim, não sendo alegados quaisquer dos impedimentos mencionados na 

decisão de fls. 55, converto o bloqueio de valores em penhora.

 Segue, anexo, a minuta de transferência.

 Proceda à vinculação dos referidos valores aos presentes autos e, após, 

venham-me conclusos para expedição do alvará conforme postulado às fl. 

87.

 Expedido o alvará, intime-se o exequente para imputação do débito e 

consequente apresentação de planilha atualizada dos valores, devendo, 

na mesma oportunidade, impulsionar o feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029726 Nr: 1539-28.2018.811.0021

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casanova & Cia Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. LANG E CIA. LTDA - ME, Milton Eri Lang, 

Nair Ferreira de Oliveira Lang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...), cite-se o requerido, para integrar a relação processual.A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 
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preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo 

citado.Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta, a 

citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil.Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, manifeste-se, bem como requeira as provas cabíveis, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135, do Código de Processo Civil.O 

termo inicial para a apresentação da contestação será aquele previsto no 

artigo 231 do Código de Processo Civil.Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado.Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço.Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para ultimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20163 Nr: 3302-50.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Leite Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Angelica D'amico da 

Silva - OAB:22687, Arnaldo de Souza - OAB:11283A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre-me consignar que a determinação de arquivamento 

dos autos, conforme consignado às fls. 149, difere de eventual extinção 

do feito, eis que ao contrário do que quer fazer crer o requerente, 

possibilita a continuidade do feito, não se mostrando razoável o 

acolhimento do pedido às fls. 152/153.

 Não obstante, antes mesmo de cumprido o arquivamento determinado, a 

requerente compareceu ao feito e interpôs recurso de apelação.

 Pois bem, feitas as considerações acima, factível que não há óbice ao 

prosseguimento do feito, nos termos requeridos às fls. 152/153, eis que a 

decisão atacada trata-se de mera decisão interlocutória a qual a qual não 

tem cunho de pôr fim ao processo.

 Ante o exposto, intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento feito, sob pena de arquivamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029071 Nr: 1125-30.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVAdP, NGA, LMdJ, IMPdC, GGA, TABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 Diante da publicação da Resolução n.º 02, de 08 (oito) de Março de 2018, 

do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

alterou a competência das Varas da Comarca de Água Boa, atribuindo a 

jurisdição sob a Infância e Juventude à 2º Vara desta comarca, DECLARO 

incompetente a 1º Vara da Comarca de Água Boa para o processo e 

julgamento do presente feito, determinando a remessa dos presentes 

autos à 2º Vara da Comarca de Água Boa.

 Encaminhe-se o feito ao Cartório Distribuidor desta comarca, para as 

alterações e encaminhamentos devidos, procedendo-se à baixa 

necessária nos sistemas estatísticos da 1º Vara.

 Cumpra-se, intimando-se os eventuais interessados.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26 Nr: 24-27.1996.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Gasperini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6.445-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito visando ao 

prosseguimento do feito, devendo colacionar planilha atualizada do débito 

com base no montante apurado pelo executado na memória de cálculo 

acostada às fls. 170/192.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RODRIGUES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2018 Hora: 17:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

SUYANE LANUCY CASTANHEIRA COELHO PINTO OAB - 008.041.361-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BATISTA MEDEIROS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2018 Hora: 18:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-49.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANNE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para acompanhar o cumprimento do mandado de remoção junto ao oficial 

de justiça ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAULINO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado do promovente e 

seu cliente, bem como a intimação do advogado do promovido e seu 

cliente, para comparecerem a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2018 Hora: 13:15 

horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4102 Nr: 448-06.1999.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCHAIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) Alega que a decisão foi contraditória e omissa quanto ao 

valor arbitrado, pois o valor arbitrado deveria levar em consideração o 

valor da causa atualizado ou sobre o cálculo de R$ 421.010,65 

(quatrocentos e vinte e um mil, dez reais e sessenta e cinco centavos) 

apresentado nos autos pelo Banco do Brasil S.A., atualizado até a data 

27-07-2017, cujo valor arbitrado resultaria em R$ 42.101,06 (quarenta e 

dois mil, cento e um reais e seis centavos). É, em síntese, o necessário. 

DECIDO. É cediço que os embargos de declaração somente serão 

admitidos quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, 

contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil/2015. O arbitramento dos honorários contratuais nos autos 

observou-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando 

em consideração a prestação dos serviços nos autos pelo embargante na 

defesa dos interesses de seu cliente. Verifica-se que o nobre advogado 

não junta contrato de honorários advocatícios com seu cliente, não se 

podendo concluir ou presumir quais foram as cláusulas entabuladas pelas 

partes e qual seria o seu valor, ou até se seria um contrato baseado no 

resultado da demanda. Neste sentido, em se tratando de pactuação de 

honorários advocatícios, posiciona-se no sentido de que, na ausência de 

contrato escrito, cabe o arbitramento judicial na forma do art. 22, § 2º , da 

lei 8.906 /94 e art. 20 , § 3º , do CPC . Logo, o valor arbitrado não merece 

quaisquer reparos, uma vez que ele atinge sua finalidade e foi 

proporcional ao serviço prestado pelo causídico na defesa dos interesses 

de seu cliente. Dessa forma, infere-se das razões do recurso a nítida 

intenção de reformar, e não de integrar a decisão embargada. No entanto, 

os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato. Diante do 

exposto, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de 

declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres 

– (MT), 20 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133759 Nr: 814-78.2018.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE KELLY AGOSTINHO FERREIRA, IRANILDES 

AGOSTINHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC).

OFICIE-SE ao INSS solicitando-se informações quanto à existência de 

eventuais dependentes do falecido cadastrados no sistema.

DEFIRO o pedido de consulta nas contas bancárias para verificar sobre a 

existência de valores mantido pelo de cujus EDMILSON CORREIA DE 

ARAUJO, CPF: 024.440.684-75.

JUNTE-SE aos autos cópia da operação.

Após, INTIMEM-SE as requerentes, na pessoa do seu advogado para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a resposta, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Em seguida, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91123 Nr: 1342-54.2014.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR NEPONUCENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos, 

bem como para manifestar o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5768 Nr: 367-23.2000.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ESPÓLIO 

DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Intimação das partes para os fins do artigo 465, § 1º, do CPC. Prazo: 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53171 Nr: 3923-47.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO LIMA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA VALERIA LIMA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sônia Ieda Pontes 

Fernandes - OAB:10.496-MA

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação Indenizatória proposta por EDEVALDO LIMA DE 

MOURA em desfavor de LIDIA VALÉRIA LIMA SANTOS, o que faço com 

fundamento nos artigos 487 e 490 do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 9.685,82 (nove mil, 

seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) a título de 

lucros cessantes, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir do efetivo prejuízo, no caso dos autos, 30/11/2008, bem como juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação.Em razão da sucumbência 

recíproca, condeno as partes no pagamento das custas processuais na 

razão de 50% (para cada parte) e honorários advocatícios, que fixo em 

10% (quinze por cento) para cada advogado, sobre o valor atualizado da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC), devendo ressaltar que a parte autora é 

beneficiada pela justiça gratuita.Cumpram-se as demais disposições 

pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no que for aplicável à espécie. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 23 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86562 Nr: 2359-62.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA GLEIDY ASSUNÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15.904/MT, JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:16.456/MT, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FONSECA 

PONTES - OAB:OAB/RJ 90355, Evandro Cesar Alexandre dos Santos 

- OAB:MT 13431-B, JOELCIA GONÇALVES DE LIMA - OAB:OAB/SC, 

LIDIA MOURA FERNANDES - OAB:OAB/MG 116.142, PAULO CESAR 

MEDEIROS EYZANO - OAB:OAB/SP 272.353, SIDNEI FERRARIA - 

OAB:OAB/SP 253137

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada em favor da 

parte autora, conforme acordo de folhas 77/79, observando as 

informações para transferência informada às folhas 111.

 Após, nada mais requerido pelas partes, retorne os autos ao ARQUIVO, 

procedendo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do bugres/MT, 23 de março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126193 Nr: 4298-38.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIA BONFIM BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80078 Nr: 1662-75.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE OENNING DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça.

 1.ª Vara

Processo: 1662-75.2012.811.0008

Código: 80078

Mandado: 60335

 Certifico que em cumprimento ao mandado retro, me dirigi ao endereço 

mencionado às 16h10min do dia 31/10/2017, porém não foi possível citar 

JUCILENE OENNING DO NASCIMENTO. Na ocasião, a moradora, que se 

identificou por Geralda Paula, afirmou que possui aquela residência por 8 

(oito) anos e que JUCILENE já residiu no local, mas atualmente reside em 

Cuiabá/MT, sem saber precisar endereço ou número de telefone para 

contato.

 Não obtive, nas proximidades, maiores informações sobre a devedora.

 O referido é verdade e dou fé.

Barra do Bugres/MT, 06/11/2017.

 FÁBIO JOSÉ FERNANDES LIMA

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100285 Nr: 1835-94.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA PAULO, MILTON PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPINA CASSOLA PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 647 e 654, do Código de 

Processo Civil e artigo 192 do CTN, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos a adjudicação dos bens 

constante na relação do plano de partilha de fls. 19/24, ratificado à fl. 93. 

Dessa forma, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos 

dos artigos 487 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

sentença de homologação da adjudicação, LAVRE-SE o formal de partilha 

e carta de adjudicação e, em seguida, EXPEÇA-SE o alvará referente ao 
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bem imóvel e às rendas por ele abrangidos, se houver, INTIMANDO-SE o 

fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de 

outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação 

tributária, nos termos do § 2º do art. 662 – (art. 659, §2º do 

CPC).Retifique-se na autuação e capa dos autos acerca da substituição 

do inventariante (fl. 88). Cumpram-se as disposições pertinentes ao 

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, 

aplicável à espécie. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – 

(MT), 16 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117006 Nr: 5966-78.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO SOUZA DE OLIVEIRA - ME, Rogério 

Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Vistos etc.

I - Cite-se o (s) Executado (s), para efetuar (em) o pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, da dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora.

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o “AR” 

devolvido no prazo de 15 (quinze) dias, deverá a citação ser realizada por 

oficial de justiça.

IV – Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se a 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens à penhora.

V – Desde já, deixo consignado que, qualquer diligência visando à 

localização de bens do (s) Executado (s) para a penhora, caberá à parte 

Exequente fazê-la.

VI – Para o eventual deferimento da penhora “on-line”, deverá a Exequente 

indicar corretamente o número do CPF/MF ou CNPJ do (s) Executado (s), 

bem como, apresentar o valor do débito devidamente atualizado.

VII – Não havendo a indicação de bens à penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

VIII - Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

CUMPRA-SE. Expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 24 de novembro de 2016.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106217 Nr: 5612-87.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA NUNES BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por ANTONIA NUNES 

BRANDÃO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução à p. 30, determinou-se a citação do executado 

para, querendo, opor embargos.

A executada ofereceu embargos à execução, que fora distribuído sob nº 

589-29.2016.811.0008.

Julgado os embargos, determinou a expedição dos RPV’s, que foram 

expedidos no processo principal nº 2358-58.2005.811.0008.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

Expeça-se os alvarás conforme requerido à p. 36.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 22 de março de 2018.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83058 Nr: 4793-58.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. 

NAT. RENOVÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTENCIO GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Vistos etc.

Intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou em não possuindo 

advogado intime-se pessoalmente, para querendo, manifestar-se no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre a penhora de folhas 29/30 (artigo 854, § 2º, do 

CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e DÊ-SE vista 

dos autos ao exequente, para que se manifeste, requerendo o que de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 23 de março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83371 Nr: 254-15.2013.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA GALVÃO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 Vistos etc.

 Conforme se observa da sentença de folhas 29 a parte embargada foi 

condenada ao pagamento das custas processuais.

 Contudo, considerando que a parte é beneficiária da justiça gratuita, 

SUSPENDO A EXIGIBILIDADE do pagamento das custas, conforme 

disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

 Proceda com a baixa de eventuais registros efeituados em nome da 

embargada, no que diz respeito às custas processuais.

 Ciência à Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Após, remeta-se os autos ao ARQUIVO, procedendo com as baixas e 

anotações necessárias.

 Barra do Bugres, 23 de março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121128 Nr: 1479-31.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 309 de 924



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DONATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 114756 Nr: 4595-79.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASDJ, MARIA LUIZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108296 Nr: 752-09.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :“Vistos etc... I - Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121984 Nr: 2016-27.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GERALDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :“Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115894 Nr: 5310-24.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA LOURENÇA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :“Vistos etc... I. Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113235 Nr: 3589-37.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :“Vistos etc... I. Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113093 Nr: 3510-58.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA MUDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc... I - Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113381 Nr: 3682-97.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZIR RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :“Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113212 Nr: 3571-16.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GONÇALO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :“Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134972 Nr: 1534-45.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE 

DE MATO GROSSO LTDA, JACKSON HENRIQUE SALES SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Abril de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.
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Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88042 Nr: 3811-10.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFL, AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180, ARIANA SILVA PINHEIRO - OAB:17573, GIVANILDO 

GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Abril de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104227 Nr: 4277-33.2015.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA CUBAS FERNANDES - 

OAB:98.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DA 

CESSÃO DE AUDIÊNCIA 1) Iniciada a sessão de Mediação, nos moldes da 

Resolução 125/2010/CNJ, se verificou a ausência da parte requerente 

LUCIANA VIEIRA MARTINS, o requerido ERIVALDO MARTINS, informou 

que a lide já está solucionada, tendo em vista a averbação do divórcio 

datado de 30 de novembro de 2017, conforme cópia da Certidão de 

Casamento com o Divórcio averbado em anexo.

 2) A Guarda Provisória dos filhos menores, FELIPE VIEIRA MARTINS e 

CASSIANE VIEIRA MARTINS, foi concedida ao genitor através do 

processo nº 3516-70.2013.811.0008, Cód. 87734, também em trâmite na 

segunda Vara desta Comarca, conforme cópia dos Termos de Guarda em 

anexo.

 3) Nada mais tendo a declarar e em razão da solicitante residir no Estado 

de São Paulo e, em nenhum momento ter comparecido às audiências 

designadas, o requerido ERIVALDO MARTINS REQUEREU a EXTINÇÃO DO 

FEITO COM O ARQUIVAMENTO dos AUTOS. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132395 Nr: 7920-28.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiago Felipe Barbosa da Silva, MCBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA CAVALCANTE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Abril de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131255 Nr: 7265-56.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134974 Nr: 1535-30.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO, FTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE TORNEIRO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

4. Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no 

Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-o de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, nos termos da nova 

legislação civil. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 
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audiência.

5. Intime-se, a parte Reclamante, para que compareça a solenidade 

aprazada.

6. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

7. Notifique-se o representante do Ministério Público, para que, querendo, 

compareça a audiência.

8. Expeça-se o necessário.

9. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135084 Nr: 1614-09.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIANE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS SSOSSAI DO 

NASCIMENTO, DEAN OLIVEIRA SOUTO, HELOISA CHAPADEIRO 

MACHADO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

4. Após, cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado que, não 

sendo contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora.

5. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

6. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

7. Expeça-se o necessário.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133557 Nr: 679-66.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MOURÃO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 

OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. 11. Custas pendentes, pela requerente.12. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133558 Nr: 680-51.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 

OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. 11. Custas pendentes, pela requerente.12. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132965 Nr: 267-38.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. 11. Custas pendentes, pela requerente.12. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.P.I. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 103946 Nr: 4109-31.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Rossi - OAB:4616, 

JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470

 Intimação do advogado de defesa para se manifestar na fase do artigo 

422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94339 Nr: 3939-93.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS VICTOR DA ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO DOS SANTOS JÚNIOR - 

OAB:12359-MT

 Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pelo art. 520 §13 

da CNGC/MT,JULGA-SE PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia 

para condenar o acusado Isaias Victor da Rocha Silva como incurso nas 

sanções penais do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro – Lei 

nº 9.503/97 figurando como vítima Deividi Maciel de Souza. Em 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, 

inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, passa-se a fazê-lo. Na primeira 

fase, a culpabilidade é imanente à conduta. O acusado não registra 

antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova. A atenuante da 

confissão vai reconhecida, curvando-se a sumula 231 do STJ, de modo 

que a pena provisória inalterada em dois anos de detenção a serem 

cumprido em regime inicial aberto e proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses. Na 

última fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, a pena 

definitiva vai fixada em 02 (dois) anos de detenção a serem cumpridos em 

regime inicialmente ABERTO (CP, art. 33, §1°, alínea ‘c’) e proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo 

de 02 (dois) meses, tudo conforme as normas inscritas nos arts. 302, §2º 
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c/c art. 293, ‘caput’, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, cuja penas 

devem ser aplicadas conjuntamente. Anota-se no particular da suspensão 

da habilitação que a imposição da pena de suspensão do direito de dirigir é 

exigência legal, conforme previsto no art. 302 da Lei 9.503/97. Vale anotar 

que o fato de o paciente ser motorista profissional de caminhão não 

conduz à substituição dessa pena restritiva de direito por outra que lhe 

seja preferível. Além disso, não afronta o art. 44, § 1º, do Código Penal, a 

aplicação de DUAS penas restritivas de direito, substitutivas da pena 

privativa de liberdade, cumuladas com a pena de suspensão da habilitação 

para dirigir veículo automotor .

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-88.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLER VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 26 de março de 2018. Senhor(a) 

ROSICLER VIEIRA DA SILVA, residente e domiciliada na Rua 07 de 

Setembro, nº 402, bairro Centro em Denise/MT A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 07/05/2018 Hora: 16:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000172-88.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 11.754,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSICLER VIEIRA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

MT12603/O Parte Ré: NATURA COSMÉTICO SA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ELIEZER WIGUER CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-32.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERIANE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 26 de março de 2018. Senhor(a) ERIANE 

ALVES DA SILVA, residente e domiciliado na Rua. Constituinte nº 

698,Bairro: Alvorecer, em Barra do Bugres/MT A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 08/05/2018 Hora: 16:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000566-32.2017.8.11.0008; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ERIANE ALVES DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI - MT0003923A Parte Ré: 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ELIEZER WIGUER CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-97.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PASQUINI SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 26 de março de 2018. Senhor(a) 

APARECIDO PASQUINI SANCHES, residente e domiciliado na Rua Virtudes, 

S/N, bairro: Maracanã, Barra do Bugres (MT). A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 08/05/2018 Hora: 13:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000788-97.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDO PASQUINI SANCHES 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-22.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 26 de março de 2018. Senhor(a) IVANIL 

SILVA DE SOUZA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA OLIVEIRA Nº820, 

QD.13 LT.7. BAIRRO ALVORECER, BARRA DO BUGRES (MT) A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 08/05/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000793-22.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVANIL SILVA DE 

SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-14.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILZE DA SILVA GAMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 26 de março de 2018. Senhor(a) ADAILZE 

DA SILVA GAMA DE ALMEIDA, residente e domiciliada na rua Oliveira nº 

744 Qd.6, Lt. 17, Bairro Alvorecer, Barra do Bugres (MT) A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 08/05/2018 Hora: 14:20 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000800-14.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADAILZE DA SILVA 

GAMA DE ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94123 Nr: 3760-62.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA SANTOS SILVA, ROSEANE MARIA SANTOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Posto isso, com esteio no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

torno definitiva a liminar deferida às fls. 25/28, e por seu turno JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por ROSILDA SANTOS SILVA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA 

para o fim de, confirmando a liminar e determinar que os requeridos 

forneçam o medicamento Quetiapina 200mg (com sessenta comprimidos), 

necessário ao tratamento da requerente.Sem custas (artigo 460 da CNGC) 

e sem honorários.INTIMEM-SE OS REQUERIDOS.Ciência à Defensoria 

Pública.Publique-se, intimem-se e se cumpra.Barra do Bugres/MT, 23 de 

março de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1151 Nr: 1015-08.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LIBRELOTO STEFANELLO, BENILDE 

COSTA BEBER STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHOS BOLETA GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2.420-B MT, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B

 Código nº 1151

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. EXPEÇA-SE o alvará na forma requerida no item 1 da petição de 

fls.616/118.

2. Em seguida, INTIME-SE o exequente por seu patrono para, no prazo de 

05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento 

da ação.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

pessoalmente para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III, §1º do CPC.

4. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, CERTIFIQUE-SE.

5. Após, façam os autos conclusos.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81849 Nr: 1864-81.2016.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHDMM, KODM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCNDP, PMDCNDP, PDEDMG, EDMG(EDSÚDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI KOLLING - 

OAB:15.788/MT, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:, PRISCILA 

SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 50.Posto isso e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no art. 487, I, CPC, 

CONDENANDO O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS/MT a fornecer ao paciente Kaio Henrique de Melo 

Moura o suplemento necessário à nutrição da criança pelo prazo 

prescrito.51.Por decorrência lógica, MANTENHO a liminar deferida pelos 

seus próprios fundamentos, sob pena da multa no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais) em caso de descumprimento.52.INTIMEM-se. ENCAMINHE-se 

cópia desta decisão ao Sr. Secretário Estadual de Saúde e Sr. Secretário 

Municipal de Saúde.53.Sem custas e sem honorários advocatícios, 

consoante o art. 10, XXII, da Constituição Estadual.54.Diante do valor 

atribuído à causa, deixo de remeter o processo à remessa necessária, 

nos termos do art. 496 § 3.º CPC.55.P.I.C.56.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39868 Nr: 124-30.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYLLENA GUIZARDI T. M. 

BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFER - OAB:10.657/MT

 Código 39868

 Vistos EM CORREIÇÃO.

À fl. 158, o douto causídico pleiteou a expedição de alvará concernente 

levantamento do RPV devidas à parte autora em seu nome.

Compulsando os autos, verifica-se que a procuração de fl. 159, possui 

cláusula outorgando poderes para receber valores e dar quitação.

 Desse modo, DEFIRO os pedidos de fl. 158, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos referidos valores.

Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do alvará 

em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

Às providências necessárias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 94871 Nr: 4680-02.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSL, AVdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - 

OAB:DEFENSORA PÚBLI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 26 que 

designa Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 27 de Abril de 2018 

ás 13h30min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de março de 2017.

Marli Pereira da Silva Rodrigues

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 93360 Nr: 3800-10.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 17 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 27 de Abril de 

2018 ás 14h30min horas. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 90704 Nr: 2252-47.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdC, CMdCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSB, SDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 19 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 18 de Maio de 

2018 ás 13h30min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de março de 2017.

Marli Pereira da Silva Rodrigues

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 97014 Nr: 658-61.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 12 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 04 de Maio de 

2018 ás 14h30min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de março de 2017.

Marli Pereira da Silva Rodrigues

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 93418 Nr: 3840-89.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SCHWALBERT KUNSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 28 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 18 de Maio de 

2018 ás 14h00min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de março de 2017.

Marli Pereira da Silva Rodrigues

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 94546 Nr: 4504-23.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE MACIEL DE ASSIS, ANA CLAUDIA 

MACIEL DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL MATERNIDADE SANTA ÂNGELA, 

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

SIOMARA TENROLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 71 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 25 de Maio de 

2018 ás 13h30min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de março de 2017.

Marli Pereira da Silva Rodrigues

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 96199 Nr: 186-60.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMKDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 13 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 08 de Junho de 

2018 ás 14h00min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de março de 2017.

Marli Pereira da Silva Rodrigues

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 11813 Nr: 1930-18.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVISA - COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E REPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT, MONICA PRETEL FEITOSA - 

OAB:11.653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:4410

 Código nº 11813

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Certifique-se acerca do decurso de prazo para cumprimento conforme 

determinado à fl.163.
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2. Em seguida, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77671 Nr: 3782-57.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J C AUTO MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10.841/MT, CAMILA AZAMBUJA SOMMER DUTRA - OAB:MT 

19.536, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406-A/MT, HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - 

OAB:21.170/MT

 Código nº 77671

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Feito em ordem.

2. Manifeste-se o autor em 05 (cinco) dias acerca dos pedidos de 

fls.48/50 e 51/53.

3. Em seguida, façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96203 Nr: 189-15.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIEL VALERIO MAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96203

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação Monitória visando o cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento devidamente instruído com documentos que 

constituem prova escrita, sem eficácia de título executivo (art.700, CPC).

2. Assim, expeça-se mandado monitório de pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias (art.701, CPC), nos termos do pedido inicial, consignando 

que, em caso de imediato cumprimento, ficará o requerido isento do 

pagamento dos valores referentes as custas (art.701, §1º, CPC), podendo 

ainda, na forma do artigo 702 do Código de Processo Civil, opor embargos 

e assim suspender a eficácia do mandado inicial.

 3. Em caso de não cumprimento da obrigação e de não oposição de 

embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80948 Nr: 1286-21.2016.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFM, RDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 80948

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção 

de custas.

 2. Atenta às condições pessoais do alimentante e dos alimentados, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de R$ 286,20, equivalente a 30% do 

salário mínimo, em virtude da prova do parentesco, devidos a partir da 

citação, devendo ser depositados em conta indicada pela autora, ou 

mediante apresentação de recibo, até o dia 10 de cada mês.

3. REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

4. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

5. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

6. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

7. Defiro pleito de Cota Ministerial às f. 37.

8. Ciência ao Ministério Público.

9. Intime-se.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91280 Nr: 2584-14.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, EDMILSON RODRIGUES QUERENDO, EWERTON DE OLIVEIRA 

QUERENDO, SULENI SILVERIO DE OLIVEIRA QUERENDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:3585-B

 Código nº 91280

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Intime-se o embargado para manifestar-se no prazo legal.

2. Após, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77346 Nr: 3589-42.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERLON HENRIQUE KUHL, IVANETE MORESCHI KUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI KRAMPE BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ALINE RAMOS 

FERREIRA - OAB:7.203, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Código nº 77346

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Aduz o executado às fls.45/50, que o valor bloqueado às fls.43/44 

correspondem à aposentadoria paga pelo Estado de Mato Grosso, 

consoante documentação acostada aos autos.

2. A esse respeito, diz o art.833, IV do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2o;

3. No mesmo sentido, é o entendimento do STJ. Vejamos.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

INADIMPLEMENTO.

CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
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IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. 

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "a lei processual 

estabelece limites para que a execução ocorra, dentre as quais se 

encontra aquele previsto no art. 649, IV, do CPC, que declara 

impenhoráveis as seguintes verbas: os vencimentos, subsídios, soldos, 

salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhado autônomo 

e os honorários de profissional liberal".

3. O acórdão recorrido reflete o entendimento firmado no STJ segundo o 

qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do 

art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excetuada unicamente 

quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

4. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do 

STJ, incide, in casu, o princípio estabelecido na sua Súmula 83: "Não se 

conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos 

recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal 

de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator 

Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

6. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp 1684720/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

4. Dessa forma, entendo que o pedido deve ser deferido, de forma que 

DETERMINO o desbloqueio de valores referente à aposentadoria da conta 

do executado.

5. De outro norte, DEFIRO o pedido de fl.51, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos bens do executado indicados como garantia da 

execução (art. 523, § 3º do CPC).

6. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado (arts. 272 e 273 do CPC), ou, na 

falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63253 Nr: 1261-13.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO GEHRING JUNIOR, NIPOFLEX-CAMPO NOVO 

CORRESPONDENTES FISCAL ADMINISTRATIVO LTDA-ME, CLEIDE 

MOREIRA GUIMARÃES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JAMAL BATISTA 

- OAB:138.060

 Código nº 63253

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifeste-se a requeria acerca da proposta de acordo de fl.435.

2. Havendo contraproposta, manifestem-se os autores.

3. Em seguida, façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64246 Nr: 2280-54.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL NASCENTE COMÉRCIO DE 

HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA-ME, PAULO SERGIO GONÇALVES DO 

NASCIMENTO, VALDNEI GONÇALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº64246

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Monitória.

2. Diante da tentativa de citação inexitosa do requerido (fls.46 e 55), 

expediu-se o edital (fls.59/61).

3. Nomeado curador, apresentou-se embargos monitórios às fls.70/72, 

sustentando a nulidade da citação por edital.

4. Anoto a existência de impugnação.

5. Os autos vieram conclusos.

6. Fundamento e decido.

7. Analisando detidamente os autos verifico que, de fato, a citação do 

requerido por edital configura-se equivocada.

8. Conforme consta nos autos, foram realizadas somente duas tentativas 

de citação da parte contrária, não havendo esgotamento dos meios 

necessários à localização do demandado.

9. Anoto que o requerente não comprovou nos autos qualquer tentativa de 

localização do requerido para que seja estabelecida a angularização 

processual.

10. Sabe-se que a citação por edital é medida excepcional, devendo ser 

adotada somente quando esgotadas todas as tentativas de citação 

pessoal da parte ré, ou seja, devem ser exauridos os meios 

administrativos de localização da parte.

11. Ademais, cabe ao autor envidar esforços a fim de aperfeiçoar o ato 

citatório, de forma que o reconhecimento da nulidade da citação por edital 

é medida que se impõe, sobretudo ao se considerar que não houve 

apreciação pelo juízo acerca do pedido.

12. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar nula a citação de 

fls.59/61 e os atos dela decorrentes.

13. Em consequência, INTIME-SE o autor para trazer aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o endereço atualizado do requerido a fim de que seja 

promovida a efetiva citação ou comprove, mediante apresentação de 

documentos, a impossibilidade de localização de endereço atualizado, 

requerendo as providências pertinentes, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito.

14. Com a apresentação de endereço atualizado, expeça-se o necessário 

para o cumprimento da citação.

 15. Após, manifeste-se o exequente.

16. Em seguida, vistas ao MP e façam os autos conclusos.

17. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75999 Nr: 2789-14.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 75999

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o pedido de fl.39.

2. REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, e demais providências de praxe.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70045 Nr: 3262-34.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS, CPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 70045

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 317 de 924



Nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio Curador Especial do requerido citado por edital o(a) advogado(a) 

militante nesta comarca a Dra. Clair Dirlei Scheuermann, devendo ser 

intimada para apresentação de resposta no prazo legal.

Arbitro a título de honorários advocatícios o equivalente a 1 (um) URH.

 Apresentada defesa, expeça-se certidão em favor do advogado.

Após, manifeste-se o autor.

Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96124 Nr: 139-86.2018.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DO PARECIS/OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA IMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código nº 96124

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. ABRO vista dos autos ao Ministério Publico para, se manifestar requerer 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16552 Nr: 307-45.2005.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H, ÉRMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS, MADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - OAB:8217-B, 

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Código nº 16552

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos e 

Anulação de Registro de Nascimento proposta por Hewellin Lohana 

Ribeiro em face de Gildásio Alves da Silva.

2. Compulsando os autos, verifico que a autora Hewellin completou 

maioridade civil em 22.01.2012, conforme certidão de nascimento de fl.13 

sem que haja a regularização da sua representação processual, posto 

que não mais representada/assistida por sua genitora.

3. Noto ainda que a certidão de fl.172 datada de 05.09.2017 noticia o 

comparecimento do requerido para coleta do material, havendo informação 

de que a representante da requerente, Sra. Érica, manifestou não mais 

existir interesse na realização do exame.

4. Ocorre que conforme mencionado acima, a autora atingiu maioridade, 

possuindo capacidade de exprimir sua vontade, de forma que a 

manifestação de sua genitora é irrelevante no presente momento.

5. Dessa forma, INTIME-SE requerente Hewellin para regularizar a 

representação processual em 10 (dias) sob pena de extinção.

1. Desde já, havendo regularização, designo o Exame de DNA para o dia 

18 de maio de 2018, às 15h30min.

2. Intimem-se as parte para comparecerem ao ato.

3. Com o resultado nos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

4. Em seguida, façam os autos conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87384 Nr: 351-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDL, LEPDS, JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87384

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Intime-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81717 Nr: 1775-58.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES PRATES TOMAZ -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 81871

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

2. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77435 Nr: 3636-16.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMPDL, VPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 Código nº 77435

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o pedido de fl.61.

2. Intime-se o exequente na forma requerida, bem como para que se 

manifeste acerca da petição de fls.63/67.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79038 Nr: 269-47.2016.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI KRAMPE BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLON HENRIQUE KUHL, IVANETE MORESCHI 

KUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Código nº 79038
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DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

2. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79918 Nr: 737-11.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON NICOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 79918

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

2. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92746 Nr: 3413-92.2017.811.0050

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE NEGOCIOS - G. C. M. IMOBILIARIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 92746DECISÃOVistos EM CORREIÇÃO.1. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento proposta por CLEIDE NEGÓCIOS em face de 

NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES14.Desse modo, DEFIRO tutela de 

urgência pleiteada a fim de autorizar o depósito judicial dos valores 

referente aos alugueres de imóveis de propriedade do 

requerido.15.Cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 

CPC.16.Consigne-se na citação as advertências de praxe..17.Intimem-se. 

18.Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72986 Nr: 939-22.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MELO LEMOS, JOSÉ CARLOS 

FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

ELISABETE APARECIDA BASSANI - OAB:17.466B/MT

 (...)Conforme dispõe o art. 392, inciso I do Código de Processo Penal, 

intimem-se pessoalmente os réus da presente sentença 

condenatória.Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme 

determinado a seguir: 1. Lance-se o nome dos condenados no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções 

Penais e a CNGC.5. Após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de 

Execuções Penais competente.6. Recolha-se a pena pecuniária na 

conformidade do que dispõe o art. 686, CPP ou do art. 164 e seguintes da 

Lei nº 7.172 (Lei das Execuções Penais). A multa deverá ser paga dentro 

de 10 dias do trânsito em julgado (art. 50, CP). O quantum deverá ser 

atualizado, por ocasião da execução (art. 49, § 2º, CP). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65494 Nr: 3524-18.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RODRIGO NOLASKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do art. 86, II, do CP c/c art. 143 da LEP, 

revogo o livramento condicional concedido a Roberto Rodrigo Nolaski, bem 

como desconsidero o período de prova por ele cumprido, em conformidade 

com o art. 88 do CP c/c art. 142 da LEP, determinando seu reingresso no 

regime semiaberto.Sem prejuízo, proceda-se novo cálculo de 

pena.Outrossim, designo audiência admonitória para fixação das 

condições do regime semiaberto para o dia ____17_/___04__/2018, às 

_____13_h__30___min.Intime-se o recuperando e seu defensor.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 23 de março de 

2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97419 Nr: 867-30.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A, FELIPE 

BITTENCOURT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 867-30.2018.811.0050 (Código 97419)

Autor: Roberto Luppi

Requerido(s): Arca Fomento Agrícola S.A. e Felipe Bittencourt de Carvalho

Vistos.

Trata-se de ação de devolução de depósito em armazéns gerais c.c. 

reparação de danos materiais e morais proposto por Roberto Luppi em 

face de Arca Fomento Agrícola S.A. e Felipe Bittencourt de Carvalho, 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento de que havia um saldo 

líquido junto ao armazém da requerida de 16.520 sacas de soja, o 

equivalente a 991.200kg de soja em grão.

Ocorre que por ocasião de negociação de tal valor com terceira empresa, 

teve prejuízo por não ter a requerida a quantidade suficiente de soja 

pertencente a autora, tendo assim que arcar com cerca de R$ 48.445,50 

do saldo restante com a terceira empresa.

Ressalta, por fim, que a requerida pretende efetuar o pagamento com 

outros produtos que não o definido inicialmente, o que não entende justo, 

requerendo a quitação imediata em soja.

Assim, a título de tutela provisória de evidência em caráter antecedente 

pretende que seja a requerida compelida a entregar de imediato todo o 

produto de propriedade do requerente, na quantidade de 859.882kg de 

soja transgência em grãos, sob pena de multa.

Com a inicial, juntou documentos de f. 17-141.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Quanto ao pedido de tutela provisória de evidência o requerente 

argumenta que a despeito de não ter contrato específico de depósito, a 

documentação que acompanha o pedido e a declaração da empresa é 

suficiente para comprovar a existência do contrato de depósito no 

armazém.

Outrossim, a parte autora afirma que mesmo sendo dispensável na tutela 

de evidencia, o periculum in mora encontra-se presente nos autos, em 

face do dano irreparável que o requerente poderá sofrer com a espera da 
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tutela definitiva, pois existe flutuação de mercado do produto soja e 

impede a negociação do produto com terceiros e poderá continuar 

desviando o produto que lá se encontrava.

Pois bem. A tutela de evidencia está devidamente consignada no art. 311, 

do CPC. Confira-se:

“Art. 311 - Que a tutela de evidência será concedida, independentemente 

da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando:

 I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório da parte;

II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante.”

 Como se vê, não é necessária a presença do requisito do periculum in 

mora, uma vez que a tutela provisória cautelar visa a satisfação de um 

direito processual.

 Ocorre que a tutela de evidência não tem uma classificação formalizada 

em requisitos como a tutela de urgência.

 “Nas tutelas da evidência, eu preciso demonstrar para o juiz que, 

independentemente da urgência, o meu direito é tão evidente, que o 

caminho do processo pode ser encurtado. Ou então preciso demonstrar 

que o meu ex adverso está protelando tanto o processo, que a sua maior 

punição será adiantá-lo, apressando os atos processuais que ele está 

tentando retardar. Afinal, a maior sanção para quem obstaculiza o 

caminho do processo é justamente pegar atalhos que levem mais rápido 

ao fim da estrada — isto é, à sentença.”

 Partindo dessas premissas, analisando o caso em concreto, entendo que 

o autor logrou êxito em comprovar a evidência do direito por meio dos 

emails, f. 25-33, listagem de romaneios, f. 29 e 33, notas fiscais, f. 34-71, 

documento de compra de soja transgênico em grãos, f. 77, extrato de 

romaneios recebidos entre 01.01.2017 e 31.07.2017 emitidos pela 

requerida, f. 80-82 e declaração de depósito de f. 127 assinado e com 

firma reconhecida da requerida, além de oferta para quitação da dívida por 

meio de outros produtos, f. 131-139.

 Ademais, registro que outro ponto que liga o texto legal ao mundo 

fenomênico quanto à necessidade da entrega de imediato de todo o 

produto de propriedade do requerente, na quantidade de 859.882kg de 

soja transgênica em grãos, resulta do prejuízo demonstrado por meio do 

contrato da requerente com a empresa Bunge, f. 108-113 e do pagamento 

necessário para cobrir o contrato não cumprido integralmente, f. 114-116.

Diante disso, nos termos do art. 311, inciso III, do CPC DEFIRO o pedido de 

tutela de evidência para determinar que a parte requerida Arca Fomento 

Agrícola S.A. e Felipe Bittencourt de Carvalho deposite a quantidade de 

859.882kg (oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois 

quilogramas) de soja transgênica em grãos, em armazém a ser indicado 

pela autora, sob pena de multa de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 20 (vinte) dias 

subsequentes à sua intimação, deposite a quantidade de 859.882kg 

(oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois quilogramas) 

de soja transgênica em grãos, em armazém a ser indicado pela autora, 

sob pena de multa de 50.000,00 (cinquenta mil reais). Deve ser 

consignado que se devidamente justificado, após análise e comprovação 

da necessidade de maior tempo para cumprimento, poderá ser aumentado 

o prazo para cumprimento.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia __02__ de ___julho_________ de 2.018, às 

___09__h__00___min., a ser realizada pela Conciliadora desta comarca, 

na Sala de Audiências da Segunda Vara, devendo o réu ser CITADO, nos 

termos do art. 334, “caput” e o autor INTIMADO nos termos do art. 334, 

§3º, ambos do CPC.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

terá o réu prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, para apresentar 

contestação, na forma do art. 335, CPC, sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 22 de março de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76702 Nr: 3182-36.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOR VARASCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte AUTORA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94778 Nr: 4647-12.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PRETTO SCHOSSLER, STÉFANO 

COURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91972 Nr: 2970-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR BRUNO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, CESAR BRUNO DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90182 Nr: 1880-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
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DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89545 Nr: 1519-81.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA LAURINDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65431 Nr: 3459-23.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DARCY FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071 OB/MT

 Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, e 

em consonância com o parecer ministerial de f. 842-845, determino a 

progressão do reeducando Emerson Darcy Ferreira Alves ao regime 

semiaberto, devendo cumprir as condições que lhe serão impostas, 

ficando advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou a 

prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a 

REGRESSÃO de regime.Considerando o que o regime semiaberto nesta 

comarca é cumprido na forma domiciliar, fixo as condições abaixo para 

ingresso do reeducando no referido regime:I - Comparecer em audiência 

admonitória que designo para o dia 27/03/2018, às 15h00min, munido de 

comprovante de residência se possível, sob pena de expedição de 

mandado de prisão em seu desfavor;II - Permanecer em sua residência, 

localizada em Campo Novo do Parecis, nos dias úteis e sábados, das 

20:00 às 06:00 horas, e integralmente nos demais dias de folga;III - Sair 

para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;IV - Não se 

ausentar da comarca de Campo Novo do Parecis, sem autorização 

judicial;V - Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 

10 de cada mês;VI - Não portar quaisquer tipos de armas;VII - Não 

frequentar lugares com aglomerações de pessoas, nenhum tipo de bar, 

boate, congêneres ou festas, salvo religiosas;VIII - Não praticar novos 

crimes, badernas, brigas ou arruaças;IX - Não ingerir bebidas alcóolicas e 

nem consumir ou usar drogas proibidas.Cumpra-se, servindo esta como 

alvará de soltura e mandado de intimação para o custodiado Emerson 

Darcy Ferreira Alves, que se encontra recolhido na Cadeia Pública 

Local.No mais, em atenção ao crivo do contraditório, determino seja 

INTIMADO o reeducando, por meio de seu advogado constituído, para que, 

no prazo legal, tome ciência do cálculo derradeiro, bem assim 

manifeste-se acerca do requerimento ministerial de f. 842-845 

concernente à alteração da fração do livramento condicional.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93294 Nr: 3769-87.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3769-87.2017.811.0050 (Código 93294)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Fabio Aparecido Vieira

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face Fabio Aparecido Vieira, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 81-84 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia ___13__/___09__/__2018___, às 

___15__h__30___min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 23 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90572 Nr: 2176-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 2176-23.2017.811.0050 (Código 90572)

Autor: Ministério Público

Réu: Odair José de Oliveira

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face Odair José de Oliveira, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 66-67 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia ___13__/__09___/___2018__, às 

___13__h___30__min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 23 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40509 Nr: 760-93.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAILTON MARTINS DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 760-93.2012.811.0050 (Código 40509)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Wailton Martins Dourado

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face Wailton Martins Dourado, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 54-56 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia ___13__/___09__/__2018___, às 

__17___h___30__min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 23 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89831 Nr: 1676-54.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LUIZ MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 Autos n° 1676-54.2017.811.0050 (Cód. 89831)

Reeducando: Sandro Luiz Muller

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 40.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

___17__/___04__/2018, às ____16_h_00____min.

Intime-se o recuperando e seu defensor, atentando-se a Secretaria 

quanto ao último endereço informado por aquele.

Ciência ao Ministério Público.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96906 Nr: 604-95.2018.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁDSF, VCDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 604-95.2018.811.0050 (Código 96906)

Representante: Valquiria Consuelo da Silva Mota

Requerido: Mariano Ferreira do Nascimento Junior

AÇÃO DE ALIMENTOS

Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC), e com isenção de 

custas.

 Atenta às condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro os 

alimentos provisórios no valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), equivalente a 30% do salário mínimo, em virtude 

da prova do parentesco acostada às f. 08.

 O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante recibo, sendo 

devido a partir da citação do requerido.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

___23__ do mês de __julho______________do ano 2.018, às 

___09_h__30__min.

Cite-se o réu e intime-se o autor a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência em extinção e arquivamento 

do processo e a daquele em confissão e revelia (art. 5º, § 1º, da Lei nº 

5478/68).

Na audiência, se não houver acordo, poderá o Réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e proferimento de sentença.

Se o réu não estiver acompanhado de advogado na audiência de 

conciliação, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da audiência, para 

apresentação de contestação, sob pena de revelia (art. 335 do CPC).

Cite-se com as advertências de estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 23 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97435 Nr: 873-37.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 4ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIENE MAGRO FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95174 Nr: 4847-19.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSE DO RIO CLARO/MT, 

AGROPECUÁRIA CASA DOS MOINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

ZANETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89721 Nr: 1621-06.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ZMORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 26761 Nr: 183-57.2008.811.0050

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVERIA 

GALLEGO - OAB:OAB/MT 10.755, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - 

OAB:11132

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60350 Nr: 1337-71.2012.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHOZ, TOZ, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ, CVDCZ, MRIZ, IIZ, CIZM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, Maury Borges da Silva - OAB:10.129/MT, PATRICIA 

ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, PAULA CRISTINA CARREIRA DE 

SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/MT

 (...) DECIDO. 1) Do pedido das causídicas Márcia Ferreira de Souza e 

Tereza Furman Alves de Souza: (...) Diante disso, indefiro o pedido 

formulado por Márcia Ferreira de Souza e Tereza Furman Alves de Souza 

às f. 6.075-6.096 e f. 6.281-6.425. 2) Da venda do imóvel rural: (...) Dessa 

forma, diante da avaliação realizada, bem como o aceite dos herdeiros e 

concordância ministerial, DEFIRO o pedido de f. 5.974-5.975 e, via de 

consequência, AUTORIZO a venda do imóvel rural descrito às f. 

5.976-5.981. Sem prejuízo, comungando com o parecer ministerial 

DETERMINO: a) A reserva do quinhão hereditário dos herdeiros menores, 

sendo depositado em conta única do Poder Judiciário, para posteriormente 

ser incluída no futuro formal de partilha; b) A reserva do quinhão que seria 

devido à suposta herdeira (...), que deverá ser depositado em Juízo, a fim 

de evitar futuros prejuízos, uma vez que o vínculo biológico com o de 

cujus está sendo discutido nos autos sob o Código nº 88556; c) A 

intimação da representante dos inventariantes para prestar contas acerca 

da venda do imóvel, haja vista ter declarado que a venda do imóvel se faz 

necessária para o pagamento de dívidas da administração do espólio. 3) 

Do pedido de quebra de sigilo bancário da herdeira (...): (...) Dessa forma, 

indefiro o pedido formulado pela representante dos inventariantes às f. 

6.060-6.065. • Do prosseguimento do feito: Tendo em vista a presente 

decisão que autorizou a venda do imóvel rural, intime-se a representante 

legal dos inventariantes para que comprove a venda do imóvel, com 

atenção as determinações e reservas contidas acima, nos autos da 

prestação de contas distribuída sob o Código nº 87637. Sem prejuízo, 

deverá os inventariantes apresentar nos autos, no prazo máximo de trinta 

dias, as certidões negativas do espólio junto as Fazenda Públicas, bem 

como a relação dos credores habilitados. Em seguida, intimem-se as 

Fazendas Públicas para manifestação nos autos. Ato contínuo, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67732 Nr: 1649-76.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79828 Nr: 688-67.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO TAVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72963 Nr: 921-98.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS PRESTADORA DE SERVIÇOS ME, 

EDGA COSTA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 
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advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85312 Nr: 3919-05.2016.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILETE SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO JUAREZ COMUNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILIETE YUNG - OAB:16371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95283 Nr: 4908-74.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39723 Nr: 3076-16.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3076-16.2011.811.0050 (Cód. 39723)

Reeducando: Marcio Aparecido da Silva

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 617.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

___10__/__04___/2018, às ____17_h__30___min.

Intime-se o recuperando e seu defensor, atentando-se a Secretaria 

quanto ao último endereço informado por aquele.

Ciência ao Ministério Público.

Campo Novo do Parecis (MT), 23 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79157 Nr: 355-18.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 355-18.2016.811.0050 (Código 79157)

Autor: Ministério Público

Réu: Guilherme Augusto Veronês de Oliveira

Vistos.

Considerando que o áudio de f. 97, encontra-se inaudível, redesigno 

audiência de instrução para o dia ____16_/___08___/2018, às 

__14__:__00___ horas, para oitiva das testemunhas Ivan do Carmo 

Gomes e Odilson Pereira Leite.

Intimem-se as testemunhas.

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 23 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94346 Nr: 4381-25.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VERONA LTDA, COMARCA DE 

NÃO-ME-TOQUE/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON BERGHAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTIANO GRAEBIN - 

OAB:42.855/RS, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:85.151/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 17774 Nr: 1518-19.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR LUIZ PIN, LILIANE SANDRI CABREDO 

PIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97594 Nr: 966-97.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BASF 

BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DELLIAS - OAB:OAB/SP 174837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 
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NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88919 Nr: 1180-25.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30588 Nr: 641-40.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR CAMILO ROMBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JOSÉ CERESOLI, SEBASTIÃO WEGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sales Missio - 

OAB:8142-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83550 Nr: 2885-92.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ELLY FLECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96908 Nr: 606-65.2018.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVPDS, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 606-65.2018.811.0050 (Código 96908)

Representante: Abegail Padilha

Requerido: Lismar Moreira dos Santos

AÇÃO DE ALIMENTOS

Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC), e com isenção de 

custas.

 Atenta às condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro os 

alimentos provisórios no valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), equivalente a 30% do salário mínimo, em virtude 

da prova do parentesco acostada às f. 11.

 O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante recibo, sendo 

devido a partir da citação do requerido.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

__23___ do mês de ______07__________do ano 2.018, às 

___09_h__00__min.

Cite-se o réu e intime-se o autor a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência em extinção e arquivamento 

do processo e a daquele em confissão e revelia (art. 5º, § 1º, da Lei nº 

5478/68).

Na audiência, se não houver acordo, poderá o Réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e proferimento de sentença.

Se o réu não estiver acompanhado de advogado na audiência de 

conciliação, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da audiência, para 

apresentação de contestação, sob pena de revelia (art. 335 do CPC).

Cite-se com as advertências de estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 23 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81832 Nr: 1855-22.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO 

PROGRESSO EIRELI EPR., RIKELLE GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82734 Nr: 2375-79.2016.811.0050
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 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS VERNER KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE MILITE - 

OAB:205761, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte executada, na pessoa de seus 

advogados para que no prazo legal, querendo, ofereça embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8652 Nr: 1829-15.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, DANDO PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000171-74.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000171-74.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil, especificamente quanto apresentação do 

ESPELHO ATUALIZADO DO CNPJ da parte autora, para comprovar se a 

empresa trata-se de ME ou EPP, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 26 de Março 

de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-70.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000029-70.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

08/05/2018 14:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 23 de Março de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-07.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000072-07.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

08/05/2018 14:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 23 de Março de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-78.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA CALISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000464-78.2017.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

17/05/2018 13:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 23 de Março de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-63.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA CALISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000465-63.2017.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

17/05/2018 13:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 
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Parecis - MT, Sexta-feira, 23 de Março de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANTONIO REINA TESSARO (REQUERENTE)

JUSSARA LEDA GRIESANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000158-75.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

10/05/2018 13:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 26 de Março de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144059 Nr: 2250-40.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raphael Egg Monteiro Pereira, Adriana de Almeida Ruela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Bella Villagio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL TAQUES PILATTI - 

OAB:38604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE A Requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente carta precatória.

Na inércia da Parte, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103204 Nr: 478-13.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, providenciar o pagamento da guia para distribuição da 

carta precatória no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111427 Nr: 3084-14.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilsomar Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, retirar a guia do "site" do TJMT, e comprovar o 

adimplemento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117499 Nr: 6107-65.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexistência da dívida 

denunciada.CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à 

Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de 

juros moratórios a partir da anotação indevida.CONDENO a Requerida, 

ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios desde 

logo arbitrados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do NCPC.Sem prejuízo, tendo em vista a ausência injustificada da 

Requerida à prévia audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8º, 

do NCPC, CONDENO a Requerida ao pagamento de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, desde já fixada ao que corresponder a 

2% do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato 

Grosso.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução 

por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C.Campo Verde/MT, 

23 de março de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143968 Nr: 2196-74.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Forquímica Indústria, Imp. e Exp. de Prod. Agropecuários 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meta Comercio de Produtos Agropecuários 

Ltda, Jhony Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck, Everton 

Jorge Schinoca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE A Requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente carta precatória.

Na inércia da Parte, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93009 Nr: 1634-70.2015.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Adalto Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Autos n° 1634-70.2015.811.0051 - 93009

Cautelar

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada Parte exequente. Depois, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo, devolvendo-me conclusos os autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117101 Nr: 5884-15.2016.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLS, ECAS, FCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Messias dos Santos - 

OAB:154.156/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Augusto de Bastos 

Pinto - OAB:SP 265.620

 Autos n° 5884-15.2016.811.0051 - 117101

Guarda

Despacho.

Vistos etc.

RECEBO a emenda à inicial, para fazer incluir, no polo passivo desta ação, 

também o pai da criança, Sr. Fábio Campos Arruda Soliani.

No mais, em razão da aparente composição amigável da lide, impõe-se a 

tentativa de conciliação das Partes, por meio da audiência 

correspondente.

Assim, CITE-SE o Requerido Fábio Campos Arruda Soliani, qualificado na 

última petição apresentada nos autos, e INTIMEM-SE a Requerente e os 

Requeridos Ezenita e José Luiz, só na pessoa de seus ilustres 

Procuradores (art. 334, § 3º, do NCPC), a fim de que compareçam, perante 

o Núcleo de Conciliação desta Comarca, à audiência de mediação a ser 

oportunamente designada, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Nos termos do art. 695, § 1º, do NCPC, o mandado de citação deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, sem a cópia da petição 

inicial, mas assegurando-se ao Requerido o direito de examinar os autos a 

qualquer tempo.

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC)

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113658 Nr: 4182-34.2016.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro da Silva Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que a parte requerida 

intimada para manifestar-se sobre o laudo pericial, nada solicitou, 

IMPULSIONO OS AUTOS as partes, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93335 Nr: 1747-24.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdL-E, AAL, FCAL, HAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYTANIA CELESTE BRITO 

DOS SANTOS BAUERMEISTER - OAB:16311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Santos Torji - 

OAB:22.350-B/MT, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 Isso posto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO procedentes os pedidos aduzidos na presente ação para 

DECLARAR a união estável firmada entre Eloir Lauro Aguiar e o de cujus 

Clóvis Cezar Lima.CONDENO os Requeridos ao pagamento das custas e 

honorários sucumbenciais, estes arbitrados em R$ 3.749,55, na forma do 

item 15.1 da Resolução 96/2007 da OAB/MT, aqui aplicados 

analogicamente, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

17 de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125642 Nr: 3665-92.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Fleck, Nelsi Lemos Koller Fleck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB: 20732/A

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na presente ação 

para decretar a nulidade do procedimento adotado pelo Requerido e, por 

consequência, o ato de consolidação de propriedade em seu favor, 

confirmando dessa forma a liminar anteriormente concedida.No mais, 

CONDENO o Requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a 

título de compensação pelos danos morais impostos aos Requerentes, 

corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros 

moratórios a partir da data do evento danos, nos termos já sumulados pelo 

Superior Tribunal de Justiça.Sem prejuízo, CONDENDO o Requerido ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios do Procurador dos 

Requerentes, desde logo arbitrados em 10% do valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação 

por parte do interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo 

de trinta dias, arquive-se definitivamente. P.I.C.Campo Verde/MT, 31 de 

janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133113 Nr: 7452-32.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrosseds Produtos Agropecuários Ltda, Marcelo 
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Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semeali Sementes Híbridas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7452-32.2017.811.0051 - 133113 (...) Decido.Assim, RECEBO os 

embargos opostos por Agroseeds Produtos Agrícola Ltda., Marcelo 

Dicklhuber Futado e Zoraide Itacaramby Furtado em face de Semeali 

Sementes Híbridas Ltda, já com a emenda feita pelos Embargantes.DEIXO 

de conferir efeito suspensivo aos embargos, pois que, à ausência de 

penhora, e também à falta de descrição de perigo concreto de lesão, não 

se atende aos já mencionados dispositivos legais.A fim de bem assegurar 

o atendimento à diretriz da não suspensão do feito, DETERMINO o 

desapensamento dos autos, assim permitindo o livre trâmite da execução. 

Na capa da execução, porém, ANOTE-SE a existência dos presentes 

embargos, destacando-se seu número e código.DEFIRO, por outro lado, o 

pedido de assistência judiciária.CITE-SE a Embargada para que, querendo 

e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 23 de março 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109521 Nr: 2231-05.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA LORRAINE DE JESUS FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA HAYANNI DE MELO 

MARTINS - OAB:20016/O, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade da dívida 

indicada pela Requerida.CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais 

impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e 

acrescidos de juros moratórios a partir da citação.Na forma do art. 85, § 

2º, do NCPC, tratando-se de causa de pequeno valor, CONDENO a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 10% do proveito 

econômico da causa, observando-se, em especial, a baixa complexidade 

da causa.Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao SPC, solicitando a 

exclusão definitiva da inscrição do nome da Requerente, promovida pela 

Requerida em razão do aludido contrato.No mais, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, eventual manifestação 

por parte do interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo 

de trinta dias, arquive-se definitivamente.P.I.C. Campo Verde/MT, 23 de 

março de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143779 Nr: 2132-64.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2132-64.2018.811.0051 - 143779

Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Comprovada a mora do Requerido por meio de notificação extrajudicial, 

DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia, assim 

como de seus documentos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO 

a anotação de restrição judicial no cadastro do veículo.

NOMEIO o Procurador do Requerente como depositário do bem da 

garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

a integralidade da dívida, acrescida de honorários advocatícios arbitrados 

em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da execução da liminar.

O Requerido poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 

1.321.052/MG).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143682 Nr: 2077-16.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Jesus Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

junior - OAB:14176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2077-16.811.0051 - 143682

Ação de Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para 

que apresente cópia do contrato em que se entregou o veículo em garantia 

fiduciária, sob pena de indeferimento do pedido de liminar.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136195 Nr: 8859-73.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Enrique Galian Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8859-73.2017.811.0051 - 136195

Ação de Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., pessoa jurídica 

devidamente qualificada, ajuizou a presente ação de busca e apreensão 

em face de Matheus Enrique Galian Ferreira, igualmente qualificado, 

visando à realização da garantia.

O pedido liminar foi deferido.

 Citado, o Requerido deixou de apresentar resposta.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista a ausência de resposta por parte do Requerido, aplicáveis 

os efeitos da revelia, inclusive o julgamento antecipado, na forma do art. 

355, II, do NCPC.

Isso posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente 

procedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente, apenas para 

confirmar a liminar já deferida, eis que a consolidação da posse e da 

propriedade do bem no patrimônio do credor ocorre de pleno direito.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, esses arbitrados em R$ 3.383,38, nos termos do art. 85, § 

8º, do NCPC, combinado com o item 13.1 da Tabelas IX da Resolução 

96/2007 da OAB/MT, só reduzidos à metade em face da abreviação do 

feito em função do julgamento imediato.
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Sem prejuízo, DETERMINO a baixa da restrição que recaiu sobre o veículo.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 14 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123103 Nr: 2502-77.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genival dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2502-77.2017.811.0051 - 123103

Ação de Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Banco Bradesco Financiamentos S/A, pessoa jurídica devidamente 

qualificada, ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de 

Genival dos Santos, igualmente qualificado, visando à realização da 

garantia.

O pedido liminar foi deferido.

 Citado, o Requerido deixou de apresentar resposta.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista a ausência de resposta por parte do Requerido, aplicáveis 

os efeitos da revelia, inclusive o julgamento antecipado, na forma do art. 

355, II, do NCPC.

Isso posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente 

procedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente, apenas para 

confirmar a liminar já deferida, eis que a consolidação da posse e da 

propriedade do bem no patrimônio do credor ocorre de pleno direito.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, esses arbitrados em R$ 3.383,38, nos termos do art. 85, § 

8º, do NCPC, combinado com o item 13.1 da Tabelas IX da Resolução 

96/2007 da OAB/MT, só reduzidos à metade em face da abreviação do 

feito em função do julgamento imediato.

Sem prejuízo, DETERMINO a baixa da restrição que recaiu sobre o veículo.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 16 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140656 Nr: 676-79.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdineia Souza Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 676-79.2018.811.0051 - 140656

Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao ilustre Procurador da Requerente, a 

correspondência encaminhada para endereço diverso daquele constante 

na cédula bancária firmada pela Requerida não serve à elucidação da 

mora.

Nessa hipótese, não se tem por demonstrado o esgotamento dos meios de 

notificação pessoal da Requerida.

Assim, INTIME-SE a Requerente, por seus Procuradores, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove a constituição em mora, por meio de 

notificação extrajudicial, ou para que demonstre o esgotamento das 

tentativas de assim proceder, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simoes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139014 Nr: 10361-47.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brenda Gabriela Honorio de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10361-47.2017.811.0051 - 139014

Reintegração de posse

Decisão.

Vistos etc.

Razão parcial assiste à Requerente.

Primeiramente, conforme se observa no pedido b.1 da inicial, consta o 

pleito para depósito de somente R$ 340,19, nesse caso já se pretendo o 

desconto prévio dos valores supostamente pagos a mais ao Requerido.

Como já apontado na decisão inicial, tal expediente não pode ser 

autorizado pelo Juízo com base somente em cognição sumária.

Portanto, não há que se falar em reconsideração da decisão inicial quando 

se indeferiu a possibilidade de prévio desconto dos valores supostamente 

pagos à maior pela Requerente.

Por outro lado, consta equívoco na decisão inicial quando se considerou, 

para depósito mensal a ser feito pela Requerente o valor de R$ 480,07, 

uma vez que a própria decisão, mais adiante já aponta, como valor do 

recálculo, o montante de R$ 418,41, valor esse que deve ser utilizado 

como parâmetro para o depósito mensal.

Isso posto, DEFIRO parcialmente o pedido de reconsideração do 

Requerente, apenas para alterar o valor deferido como depósito mensal 

para o total de R$ 418,41.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89000 Nr: 485-39.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orcival Gouveia Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnold José Neumann, Christian Aloysio 

Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:4660-B, 

Andréia Lehnen - OAB:10752-B, CAMILA STOFELES CECON 

SANTANA - OAB:16258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS - OAB:14990/O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 Autos n° 485-39.2015.811.0051 - 89000

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome dos 

Executados.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 
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cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o 

Procurador do Exequente como Depositário.

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a 

penhora e, também, sobre o valor atribuído ao bem. Ao Exequente, caberá 

se manifestar especificamente sobre seu eventual interesse na 

adjudicação do veículo.

Em sendo negativa a diligência, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis dos Executados, em 

10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, do NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140353 Nr: 539-97.2018.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quéren-Hapuque Albanez Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 539-97.2018.811.0051 - 140353

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

TRANSLADEM-SE cópias dos documentos distribuídos como ação 

autônoma nos autos n°. 3701-37.2017.811.0051 – Id. 125712, em seguida 

ARQUIVEM-SE os presentes, com as baixas e anotações de estilo.

Nos autos principais, INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 

2º, do NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

integral da dívida, acrescida das custas processuais eventualmente 

adiantadas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, sem prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, 

com honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da 

obrigação exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94363 Nr: 2148-23.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Hemelson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avista S.A. Administradoraa de Cartões de 

Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joseane Malheiros Alvim 

Parmigiani - OAB:18564, Manuela Insunza - OAB:11.582/ES

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

da Executada, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 23 

de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87881 Nr: 126-89.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algemiro Borges do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embrasystem Tecnologia em Sistema, 

Importação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2524-09.2015.811.0051 - 95455

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras da Executada, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe à Executada, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, a Executada deverá ser intimada na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Positiva a diligência, VOLTEM-ME conclusos os autos para nomeação de 

curador especial.

Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente para que indique bens 

disponíveis da Executada, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.
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Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, , 19 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106759 Nr: 1466-34.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Pereira & Cia Ltda EPP, Edimilson 

Pereira, Maria de Lourdes Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE a Exequente para que indique bens disponíveis 

dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 

de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140829 Nr: 767-72.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Cimadom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleper Weber Indústria S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270, Murilo de Melo Castro - OAB:, YURI ROBSON NADAF 

BORGES - OAB:15046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 767-72.2018.811.0051 - 140289

Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

A ação de produção de provas consiste em um procedimento 

especialíssimo que poderá ensejar, ou não, no ajuizamento de nova ação 

de conhecimento. De jeito que não admite defesa, recurso nem 

manifestação judicial meritória.

Como se sabe, o procedimento serve apenas a que se antecipe a fase 

instrutória, admitindo a produção de determinada prova que esteja sujeita a 

certo risco de desaparecimento, que possa viabilizar a autocomposição 

das partes, ou que possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 

381, I a III, do NCPC).

Não há, no procedimento, nenhuma manifestação judicial acerca da 

qualidade da prova, se suficiente ou não à demonstração de determinado 

fato (art. 382, § 2º, do NCPC), nem se admite defesa ou recurso, exceto 

contra a decisão que indeferir integralmente o pedido de antecipação de 

prova (art. 382, § 4º, do NCPC), e não previne a competência do juízo para 

a ação futura (art. 381, § 3º, do NCPC).

A toda evidência, o procedimento cautelar de produção antecipada de 

prova não é requisito para a propositura da ação principal e, por tal motivo, 

repete-se que não torna o juízo prevento.

Assim, mostra-se mesmo impertinente a vinculação da ação de 

conhecimento ao juízo responsável pelo processamento da ação cautelar.

Dessa forma, ENCAMINHEM-SE os autos ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca a fim de que mereça nova distribuição, desta vez por sorteio.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115837 Nr: 5085-69.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lélia Loyze Ribeiro Rueda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão, Nelcy Ribeiro Rueda 

- Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 Autos n° 5085-69.2016.811.0051 - 115837

Anulatória

Decisão.

Vistos etc.

A fim de bem impulsionar o feito, passa-se a análise da impugnação da 

assistência judiciária gratuita.

Como se sabe, a Lei 1.060/50, dita da Assistência Judiciária Gratuita, limita 

a isenção das taxas judiciárias e de várias outras despesas relacionadas 

ao processo apenas àqueles necessitados, assim entendidos aqueles que 

não puderem arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de 

sua família. E, para gozar de tal isenção, basta ao interessado a simples 

afirmação de que não tem condições de suportar o ônus financeiro 

decorrente do processo.

Entretanto, a lei permite que a parte contrária, caso não concorde com a 

condição de necessitado declarada pelo beneficiário, impugne o pedido, 

desde que identifique os motivos de sua discordância.

No caso em tela, segundo a inicial, a capacidade financeira do Requerente 

estaria demonstrada na medida em que na ação de inventário teria 

declarado patrimônio de aproximadamente um milhão e meio de reais.

Realmente, pelo montante expressivo do patrimônio é de se concluir pela 

capacidade financeira do espólio para o custeio das despesas 

processuais. No entanto, ainda da análise do patrimônio declarado, 

verifica-se que consiste em bens imóveis, de forma que não se concluiu 

pela liquidez imediata.

Posto isto, REVOGO parcialmente os benefícios da assistência judiciária 

gratuita concedidos ao Requerente, cabendo a este pagar as custas e 

taxas judiciárias ao final do processo.

Em continuidade, tendo em vista a conexão reconhecida nos autos n°. 

4467-27.2016.811.0051, id. 114421 APENSEM-SE os autos.

No mais, tendo em vista que a prova pericial que será produzida naqueles 

autos aproveitará a estes, AGUARDE-SE a realização da aludida prova.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98650 Nr: 3628-36.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Gustavo Bianchi Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Jose Reis, AABB Engenharia e 

Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ravanello - OAB:3291/MT, 

Rosecler Szadkoski - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARÊS ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638-MT, Raul Cláudio Brandão - OAB:19145/O

 JULGO improcedentes os pedidos aduzidos na Reconvenção.CONDENO a 

Reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados no que 

equivaler a 10% sobre o valor atribuído ao pedido de reconvenção, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 2°, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte de 

qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. 

Campo Verde/MT, 23 de março de 2018.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112993 Nr: 3868-88.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Muller Bender

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Gasparetto Prestes Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Isso posto, de rigor a procedência dos presentes embargos, 

reconhecendo impossibilidade de se reconhecer o título impugnado como 

título executivo.Decido.Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do novo 

Código de Processo Civil, JULGO inteiramente procedentes os pedidos 

aduzidos nos embargos opostos por Rodrigo Muller Bender.Por 

consequência, RECONHEÇO a inexequibilidade do contrato particular 

firmado entre as Partes, e que fundamentou o feito executivo principal.Por 

consequência, DECLARO a nulidade da execução em apenso.Custas pela 

Embargada.CONDENO a Embargada ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, junte-se 

cópia da sentença nos autos da ação de execução em apenso. Após, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, 

eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de janeiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118536 Nr: 493-45.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO SIQUEIRA FARIA - 

OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

presentes embargos opostos por Irineu Costa em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, para declarar nulo o procedimento administrativo nº. 

769/SPA/SEMA/08 e, por consequência, a Certidão de Dívida Ativa que 

instruiu o feito executivo nº. 244-36.1013.811.0051, Id. 75251.CONDENO o 

Embargado ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais 

arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.Sem reexame 

necessário.Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente 

decisão nos autos apensos, depois arquivando-se os presentes, com as 

baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de janeiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35206 Nr: 1746-78.2011.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campotur Transportes e Turismo Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A, MARDEN GONTIJO FRANÇA FILHO - OAB:29.639/GO, 

Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Autos n° 1746-78.2011.811.0051 - 35206

Consignação em pagamento

Decisão.

Vistos etc.

Conforme consta no petitório de p. 271/v, parece mesmo que o Executado 

efetuou a baixa do gravame do veículo.

No entanto, ao se consultar a situação do veículo no site do DETRAN, 

encontra-se a anotação de restrição à venda por alienação fiduciária em 

favor do Banco Santander.

Dessa forma, antes de imputar qualquer multa contra o Executado se faz 

necessária sua intimação para que se manifeste quanto às 

inconsistências apontadas.

Isso posto, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos quanto à permanência do gravame no registro do 

veículo.

Além disso, deverá o Executado comprovar nos autos a baixa do referido 

gravame, sob pena de se autorizarem as medidas coercitivas cabíveis.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84549 Nr: 3660-75.2014.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Pegoraro Ltda, Edson Alexandre da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - 

OAB:14556

 Isso posto, RECONHEÇO a formalização da citação do Requerido Edson 

Alexandre da Silva, que compareceu espontaneamente aos autos com a 

apresentação, também em seu nome, dos embargos à monitória. Por outro 

lado, reconhecendo a conexão entre as ações, DETERMINO o 

apensamento do presente feito aos autos da ação revisional nº 

2704-93.2013.811.0051 – Cód. 77801.Por consequência, DETERMINO a 

suspensão da presente execução até o trânsito em julgado da sentença 

nos autos em apenso.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81659 Nr: 1627-15.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Bento Gonçalves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1627-15.2014.811.0051 - 81659

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em impugnar os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 102/104.

Em razão do valor da execução ultrapassar o valor de 60 salários 

mínimos, o pagamento deverá ser feito por meio de precatório, conforme 

determina o art. 100, da Constituição federal c/c art. 730, II, do Código de 

Processo Civil.

No entanto, no que se refere aos valores dos honorários advocatícios, 

percebe-se que atingem somente o total de R$ 4.487,54, valor este que 

autoriza a expedição de RPV.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região no 

valor concernente aos honorários sucumbenciais, em R$ 4.487,54.

Quanto ao valor principal, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de 

pagamento via precatório ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71807 Nr: 796-35.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concórdia Materiais para Construção e Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos pela Requerente, apenas para excluir 

os demais encargos moratórios previstos nos títulos impugnados, 

aplicando-se a comissão de permanência de forma isolada, caso esteja 

cumulada com outros encargos moratórios.CONDENO a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, desde 

logo arbitrados em 10% do proveito econômico da causa, na forma do art. 

85, § 2º, do NCPC, considerando, em especial, a sucumbência 

parcial.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução 

por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 

26 de março de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32805 Nr: 2923-14.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Bellei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Eliza Dargas Bellei - Espolio, 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Milena Piragine - OAB:17210-A

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO improcedentes os 

pedidos aduzidos na presente ação de cobrança.Na forma do art. 85, § 

2º, do NCPC, CONDENO os Requerentes ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10 % do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, 

no arquivo provisório, eventual manifestação por parte de qualquer 

interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) 

dias, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 26 de março de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80177 Nr: 464-97.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bonfim Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanirda Bressan, Cooperativa de Credito de 

Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Autos n° 464-97.2014.811.0051 - 80177

Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

Analisando-se os autos, percebe-se que a Requerida Vanirda Bressan 

ainda não foi devidamente citada, uma vez que não foi encontrada no 

endereço declinado na inicial.

O Requerente, por meio do petitório de p. 91, reiterou o pedido de citação 

da Ré no mesmo endereço declinado.

No entanto, verifica-se que a petição á datada de 02 de junho de 2014.

Assim, decorrido mais de três anos do pedido, e levando-se em 

consideração a frustração de anterior tentativa de citação no mesmo 

endereço, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 dias, 

apresente nos autos endereço atualizado da Requerida Vanirda Bressan.

Indicado o novo endereço, CITE-SE a Requerida Vanirda Bressan e 

INTIMEM-SE o Requerente e o Requerida Cooperativa de Crédito de Livre 

Associação Vale do Cerrado – estes só na pessoa de seus ilustres 

Procuradores (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida Vanirda Bressan, poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Consigne-se que a Requerida Cooperativa de Crédito de Livre 

Associação Vale do Cerrado, por já ter apresentado sua contestação, não 

necessitará apresentar nova peça de defesa.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17282 Nr: 3163-42.2006.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elita Teresinha Guareschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e estando devidamente preenchidos os requisitos do artigo 

691 do NCPC, DEFIRO de imediato o pedido de p. 197, para determinar 

habilitação da herdeira necessária da falecida.EXPEÇA-SE o necessário 

para que se proceda à correção na capa dos autos e no Sistema Apolo 

quanto à modificação da Parte Autora.Após, INTIME-SE a Sucessora para 

que requeira o que de direito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 12 de março de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35446 Nr: 1986-67.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Marques Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A

 Autos n° 1986-67.2011.811.0051 - 35446

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual, espontaneamente, o 

Executado depositou o total do débito.

O Exequente veio aos autos informar sua concordância com os valores 

depositados.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Custas pelo Executado.

Sem honorários.

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos valores 

depositados judicialmente, em sua integralidade, para a conta indicada na 

p. 127.
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Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações 

de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14794 Nr: 710-74.2006.811.0051

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 710-74.2006.811.0051 - 14794

Reintegração de posse

Decisão.

Vistos etc.

Do que se infere da certidão de p. 125, é que o imóvel que se pretende a 

partilha, ainda é de propriedade da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Além disso, ao que parece, o referido imóvel não é travado de qualquer 

ônus real em sua matrícula, não havendo qualquer menção, inclusive, 

quanto ao aforamento em favor do Inventariado.

Assim, antes de se decidir quanto à impugnação lançada pela Herdeira 

Auxiliadora Alice Costa Couto, deverá a Inventariante juntar aos autos a 

matrícula atualizada do imóvel, bem como esclarecer nos autos a situação 

atual de suposto aforamento em favor do Inventariado.

Isso posto, INTIME-SE a Inventariante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos a matrícula atualizada do imóvel, informando, 

também, a condição atual de suposto aforamento existente em favor do 

Inventariado.

Após, INTIMEM-SE os demais herdeiros para que se manifestem quanto as 

informações apresentadas pela Inventariante.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74325 Nr: 3312-28.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Costa Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Autos n° 1935-90.2010.811.0051 - 31821

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Defiro o petitório retro para determinar a correção da autuação, fazendo 

constar “Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO” como o nome da 

ação.

Assim, INTIMEM-SE os Executados, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da 

dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14135 Nr: 65-49.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Geraldo Bravin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pietro Materassi, Agropecuária Morro Verde de 

Quatá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Rosa de Rezende 

Hoshika - OAB:12102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 Autos n° 65-49.2006.811.0051 - 14135

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual o Exequente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

De trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente das 

ações de conhecimento, uma vez que já possuem título pré-constituído a 

embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa razão, a desistência 

desse tipo de ação tem regramento específico, diferente do procedimento 

exigido nas ações de conhecimento. Com efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O Exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pelo Exequente não necessita a anuência do 

Executado.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 775 do NCPC.

DEFIRO o pedido apresentado pelo interessado, para determinar o 

levantamento da averbação da penhora lançada nestes autos.

OFICIE-SE, pois, ao Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C

Campo Verde/MT, 13 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133450 Nr: 7612-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin, 

Banco John Deere S/A, Metropolitan Life Insurance Company, Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL, Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária 

Ltda, Bayer S/A, Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde - 

Cooperfibrafios, Syngenta Protecão de Cultivos Ltda, Banco Abc Brasil 

S/A, Luxembourg Comércio de Produtos Químicos Ltda, Sempre Sementes 
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Eireli, Elétrica Serpal Ltda, Itaú Unibanco S/A, Nortox S/A, Banco Rabobank 

International Brasil S/A, Banco Votorantim S/A, Adama Brasil S/A, 

Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, Dow Agrosciences 

Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, 

Banco Bradesco S.A., Export-Import Bank of the United States, Widal e 

Marchioretto Ltda, Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., 

Limagrain Brasil S.A., Souza Comércio de Produtos Automotivos Ltda, 

Hiper Mercado Gotardo Ltda, Nidera Sementes Ltda, IHARABRAS S/A. 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FMC Química do Brasil Ltda, Banco Santander 

(Brasil) S/A, Caiado Pneus Ltda, Agricola Roque Ltda, Prospecta 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., Iguaçu Maquinas Agrícolas Ltda, 

Produquímica Indústria e Comércio S.A., Novanis Animal Ltda, CCAB 

AGRO S.A., Campagnin Venancio Comercio de Produtos Agrícolas e 

Fertilizantes Eireli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, ALEXANDRE EPPINGHAUS VARELLA JACOB - 

OAB:100865, Alexandre Labonia Carneiro - OAB:251411/SP, 

ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890-B/PR, ALTENAR APARECIDO ALVES - OAB:27652, 

Anderson Pablo Ferreira de Camargo - OAB:OAB/MT 15222, ANDRE 

LUIZ GUELLA - OAB:22640, Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Augusto Delarco - OAB:390.488/SP, BRUNO DE 

OLIVEIRA MONDOLFO - OAB:309285, Bruno Delgado Chiaradia - 

OAB:177.650/SP, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Carina Moisés Mendonça - OAB:210867/SP, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:19494, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, Douglas 

Ricardo Guilhen Melo - OAB:4856, Edyen Valente Calepis - 

OAB:8.767/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031, Fernando 

Freitas Fernandes - OAB:19.171/MS, Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660, GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA 

FILHO - OAB:23378, Gabriel de Orleans e Bragança - 

OAB:282.419-A/SP, GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - 

OAB:246281, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, 

GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - OAB:375475, 

Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, Ieda Maria Pando 

Alves - OAB:125.618/SP, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179, João 

Cláudio Correa Saglietti Filho - OAB:154.061/SP, José Ercilio de 

Oliveira - OAB:27.141/SP, Kedma Moraes Watanabe - 

OAB:256.534/SP, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

Leonardo Xavier Roussenq - OAB:22.385-A, LUANA AUXILIADORA 

FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Luiz Alceste Del Cistia Thonon 

Filho - OAB:211.808/SP, MARCO AURELIO GOMES FERREIRA - 

OAB:22358, Marcos Vinícius de Oliveira Maciel - OAB:351.233/SP, 

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185048, Octavio 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, Paulo Fernando 

Schneider -  OAB:8117/MT, Pedro Marinho Nunes - 

OAB:342.373-A/SP, Ricardo Nogueira de Souza Macedo - 

OAB:238706/SP, Ricardo Tepedino - OAB:286.277-A/SP, ROGÉRIO 

APARECIDO SALES - OAB:153621, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT, Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O, Vivian Carla 

dos Santos Zuchetto - OAB:5258/MT, Vivian Castellan Bernardino - 

OAB:305.491/SP, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo, INTIME-SE a Sra. Administradora Judicial, a fim de que 

apresente relatório sobre os bens de capital dos Recuperandos dados em 

garantia que, nestes autos, tenha sido informada a tentativa de 

expropriação. A Sra. Administradora Judicial deverá informar, em especial, 

a utilização dos bens móveis e imóveis na atividade rural e sua 

importância.Sendo mantida, por ora, a medida acautelatória, OFICIE-SE ao 

Juízo da 2ª Vara desta Comarca, em resposta ao expediente 146/2018, 

informando acerca da suspensão de todos os atos expropriatórios 

pretendidos pelo Credor Banco John Deere.OFICIE-SE, ainda, à Diretoria 

deste Fórum, agora em resposta ao Ofício 02/2018, a fim de que seja 

informada a suspensão da decisão que autorizara o negócio jurídico 

minutado pelos Recuperandos e pelo Banco ABC.INTIMEM-SE os 

Recuperandos, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para que 

comprovem o depósito dos valores conseguidos com a venda dos 

produtos dados em garantia fiduciária no prazo de 15 (quinze) dias.No 

mais, AGUARDE-SE a manifestação dos Credores mencionados na 

decisão anterior.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 23 de março de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82564 Nr: 2248-12.2014.811.0051

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, a fim de bem atender às necessidades do menor, JULGO 

inteiramente procedentes os pedidos aduzidos nos autos para conceder a 

tutela de Cristina da Silva Nascimento à Requerente, decidindo o processo 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.Nos termos do 

art. 759, § 1º, do NCPC, LAVRE-SE ainda, o competente termo de 

tutela.Sem prejuízo, RESSALTO que eventual auxílio previdenciário deverá 

ser revertido em favor da menor.CONDENO a Requerente ao pagamento 

das custas, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade. Sem 

honorários.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo. P.I.C.Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32262 Nr: 2377-56.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroindustrial Princesa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Lonardoni, Cristiane Serpeloni 

Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 Autos n° 2377-56.2010.811.0051 - 32262

Execução

 Despacho.

Vistos etc.

Nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1007388-61.2017.811.0000, o 

imóvel objeto da alienação foi considerado de família e o leilão anulado.

Assim, JULGO prejudicada a presente impugnação à arrematação 

ofertada pelos Executados.

Sem prejuízo, nos termos do art. 903, § 5º, II, do NCPC, HOMOLOGO o 

pedido de desistência aduzido pelo arrematante.

Por consequência, EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo.

No mais, a fim de conferir andamento ao feito, em 10 (dez) dias, sob pena 

de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 29322 Nr: 3422-32.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Carlos Pereira, Jose Carlos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Stabeline Minhoto - 

OAB:26.346/SP, Nadir Gonçalves de Aquino - OAB:116.353/SP, Telma 

Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77267 Nr: 2217-26.2013.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Drebes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDECARD - Verde Administradora de 

Cartões de Crédito S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Guimarães - 

OAB:37672/RS, Ricardo Guimaraes - OAB:69892/RS

 Autos n° 2217-26.2013.811.0051 - 77267

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença, no qual por 

meio de acordo extrajudicial se conseguiu a satisfação integral do crédito 

executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 07 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71115 Nr: 113-95.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Aguiar, Amauri Aguiar, Mário José 

Aguiar, Isaura Bif Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Em caso de penhora, 

NOMEIO a ilustre Defensoria Pública para patrocinar os interesses da 

Executada. INTIME-SE para que promova sua defesa, inclusive mediante 

oposição de embargos no prazo de 30 dias.Infrutífera a providência, 

INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que no 

prazo de 10 (dez) dias indique bens disponíveis da Executada. Inexistindo 

bens penhoráveis da Executada, DETERMINO a suspensão do feito pelo 

prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até 

ulterior manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80.Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do 

lapso de suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, 

da mesma lei.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 821 Nr: 2085-81.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melhor Produtos Agrícolas Ltda, Antonio César 

dos Santos, Marcos Lages Scortegagna, André Lages Scortegagna, 

Cristina Kaiser de Mello Scortegagna, Rosemary Grandi dos Santos, 

MARA REGINA LIMA SCORTEGAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Perci Bruno Scortegagna - 

OAB:4875/RS

 Autos n° 2085-81.2004.811.0051 - 821

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Impossível o deferimento do pedido de p. 421, uma vez que, conforme 

pleiteado pela própria Exequente, na decisão de p. 419 determinou-se a 

desconstituição da penhora do imóvel constante na matrícula nº 588 do 

CRI de Paranatinga – MT.

Por isso mesmo é que se determinou a intimação da Exequente para que 

apontasse novos bens penhoráveis dos Executados.

Isso posto, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que indique bens disponíveis do Executado, em 10 (dez) dias, sob 

pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86354 Nr: 4252-22.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirlene Teofila de Almeida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, no prazo de 15 dias, querendo, manifestar-se sobre o retorno 

dos autos do Juízo "Ad Quem", advertindo-as que o silêncio importará em 

arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78334 Nr: 3195-03.2013.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karita Janaina Carneiro Fernandes, Silvano 

Máximo de Barros Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:MT/11.999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, Defensoria Pública - OAB:, José Antônio 

Farias - OAB:7487-A, Juliano Ferreira Roque - OAB:42736/PR, 

Kleverson Fermino - OAB:35587/PR

 Autos n° 3195-03.2013.811.0051 - 78334

Embargos de Terceiros

Despacho.

Vistos etc.

Em consulta ao Sistema Renajud, não se sabe por qual motivo, não foi 

possível a baixa da restrição que recaiu sob o veículo do Embargante.

 Assim sendo, OFICIE-SE ao Detran-MT, solicitando a baixa definitiva da 

restrição, referente ao presente processo.

Após, arquive-se.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33206 Nr: 3325-95.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Educacional de Campo Verde, 

Levy Gentillin, Flávio Lenz, Maria do Socorro de Jesus Ricardo, Eloecil 

Maria Guerrize Conte, Enis da Motta Ferreira da Silva, Leodina Rodrigues, 

Marcia de Souza Lima, Giovani de Paula Rosa, Ana Paula Rodrigues de 

Almeida, Andrea Bordinal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A, Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Autos n° 3325-95.2010.811.0051 - 33206

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução, promovida pelo Banco do Brasil S/A, 

pessoa jurídica, devidamente qualificada, em face de Cooperativa 

Educacional de Campo Verde-MT e Outros, igualmente qualificados, na 

qual se conseguiu a satisfação integral do débito.

É o relato do necessário. Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do Novo Código de Processo Civil.

Com Custas. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86850 Nr: 4473-05.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍMPIA GRAFF SCHEUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos embargos de 

declaração opostos pela parte executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32525 Nr: 2641-73.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Guirro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 Autos n° 2641-73.2010.811.0051 - 32525

Execução

 Despacho.

Vistos etc.

Nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1007498-60.2017.811.0000, por 

conta de falha no ato citatório o leilão realizado foi anulado.

Assim, a fim de bem atender a ordem superior, EXPEÇA-SE o necessário à 

citação pessoal da Executada.

 A ordem deverá ser cumprida por oficial de justiça no endereço comercial 

e também no endereço residencial da representante da Executada.

No mais, INTIME-SE a arrematante para que tome conhecimento da decisão 

exarada pelo tribunal de justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8226 Nr: 307-76.2004.811.0051

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAL Armazéns Gerais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Vargas Pavlak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:2492-E, Juliano Ross - OAB:5498/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 
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Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77235 Nr: 2191-28.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa dos Reis Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2191-28.2013.811.0051 – 77235

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

 CERTIFIQUE-SE quanto ao trânsito em julgado da sentença.

Em sendo o caso, CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome 

da ação, Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

Após, INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC, bem como para 

que informe nos autos quanto a implantação do benefício.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15343 Nr: 1266-76.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Vargas Pavlak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1266-76.2006.811.0051 - 15343

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Como bem apontado pelo Exequente, o presente feito, que já possui mais 

de uma década, sequer viu a formalização da citação do Executado.

No entanto, tal situação não pode servir como fundamento para a 

agressão à ampla defesa e ao contraditório.

Além disso, da análise dos autos, percebe-se a expedição de carta 

precatória para citação do Executado em novo endereço encontrado.

Dessa forma, antes de se decidir pela conversão do feito à execução de 

quantia certa, deve-se esperar a devolução da citada precatória.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de conversão do feito (p. 114/115).

No mais, AGUARDE-SE a devolução da carta precatória para a citação do 

Executado.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81904 Nr: 1784-85.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Prati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Stumpf Jacob 

Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT

 (...) A fim de fazer frente a tais pontos controvertidos, DEFIRO a 

produção de prova testemunhal. Nos termos do art. 357, III, do NCPC, 

MANTÊM-SE inalterados os encargos probatórios das Partes, nos termos 

do art. 373, I e II, do mesmo diploma. Assim, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de maio de 2018, às 14:30 horas de 

Mato Grosso.INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, pelo correio, no último 

endereço informado nos autos, e ABRA-SE vistas ao Ministério Público 

para que compareçam e prestem depoimento, sob pena de confissão (art. 

385, § 1º, do NCPC).INTIMEM-SE, ainda, os ilustres Procuradores, inclusive 

a fim de que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias 

(art. 357, § 4º, do NCPC), observando, em especial, a qualificação 

sugerida pelo art. 450 do NCPC.Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe às 

próprias Partes a intimação de suas Testemunhas, apresentando o aviso 

de recebimento da correspondência com antecedência mínima de 3 (três) 

dias da audiência. As Partes poderão, ainda, levar suas Testemunhas à 

audiência, independentemente de intimação.No prazo de 15 (quinze) dias, 

as Partes deverão apresentar todos os documentos que entenderem 

pertinentes à elucidação das questões controvertidas.No mais, DEFIRO o 

pedido de ingresso feito pelo Herdeiro Benjamin, na condição de 

assistente.Por fim, EXPEÇA-SE o necessário para que se efetue a 

exclusão do Requerido Onéscimo Prati Junior do polo passivo.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 06 

de março de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31624 Nr: 1737-53.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creusa de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos iniciais para condenar a Requerida à obrigação de pagar R$ 

2.990,97 ao Requerente.A dívida deverá ser atualizada pelo INPC, a partir 

do vencimento e acrescida de juros moratórios à taxa legal a partir da 

citação, na forma do art. 405 do NCC.CONDENO a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% do valor da condenação, levando-se em consideração, 

especialmente, o trabalho desenvolvido pelo profissional. Certificado o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual 

manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido 

de execução no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 26 de março de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15062 Nr: 986-08.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximino Pastorello e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda, Alberto da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Porto Souza - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 Isso posto, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração opostos 
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pela Embargante, apenas para reconhecer a existência de cessão de 

crédito.Por consequência, HOMOLOGO o acordo de p. 71/75, apenas para 

reconhecer a cessão de crédito entre o antigo credor Maximino Pastorello 

e Cia LTDA e o cessionário Leomir Luiz Antonello.Para tanto, EXPEÇA-SE o 

necessário para que se altere na capa dos autos, bem como no Sistema 

Apolo o nome do Exequente.No mais, INTIME-SE o Executado para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao pedido de 

adjudicação.OFICIE-SE à Vara do Trabalho da Comarca de Primavera do 

Leste para que informe nos autos o cálculo atualizado do débito existente 

em nome do Executado nos autos da ação de execução previdenciária nº 

0101000-53.2006.5.23.0071, e para que diga, também, quanto à 

necessidade de manutenção da averbação de indisponibilidade na 

matrícula imóvel que se pretende a adjudicação.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 18 de janeiro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34949 Nr: 1489-53.2011.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela de Souza Carraro Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT, Carlos Arauz Filho - OAB:27171/PR

 Autos n° 1489-53.2011.811.0051 - 34949

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual, espontaneamente, o 

Executado depositou o total do débito.

O Exequente veio aos autos informar sua concordância com os valores 

depositados.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Custas pelo Executado.

Sem honorários.

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos valores 

depositados judicialmente, em sua integralidade, para a conta indicada na 

p. 543.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações 

de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79260 Nr: 4060-26.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemeire Aparecida Martins de Almeida, 

Valdeir de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 4060-26.2013.811.0051 - 79260

Execução

 Decisão.

Vistos etc.

Dada a impossibilidade da Exequente em indicar a exata localização da 

coisa devida, impossível a expedição de mandado de busca e apreensão.

No entanto, não há que se falar em conversão do feito em execução por 

coisa certa sem antes se tentar a apreensão do bem descrito no título 

executivo.

Isso posto, INTIMEM-SE os Executados para que, no prazo de 15 dias, 

indiquem nos autos o local onde poderá ser feita a busca do bem 

executado.

Positiva a manifestação dos Executados EXPEÇA-SE o competente 

mandado de busca e apreensão.

Do contrário, INTIME-SE o Exequente para que traga aos autos o cálculo 

atualizado do débito para análise de eventual conversão do feito em 

execução por quantia certa.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81678 Nr: 1641-96.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednalva Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT

 Autos nº 161-96.2014.811.0051 - 81678

Declaratória

Sentença.

Vistos etc.

Ednalva Ramos dos Santos, pessoa física devidamente qualificada, 

ajuizou a presente ação de declaratória, em face de BV Financeira S.A., 

igualmente qualificada.

As Partes compareceram aos autos e apresentaram acordo, requerendo 

sua homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Nos termos do acordo, OFICIE-SE ao Detran para que efetue a 

transferência do veículo Peugeot 206 SW placa NJE 6376 para o nome da 

Requerida BV Financeira.

Sem custas, dada a gratuidade.

Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 22 de março de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73036 Nr: 2024-45.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Catarino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda Natalia de Souza Winck 

Rocha - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2024-45.2012.811.0051 - 73036

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 115/118 e, 

em consequência, determino seja expedido ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
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Campo Verde/MT, 12 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25715 Nr: 3660-85.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecio Gomes de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia 

Manuela David Iorck Menusi - OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 Autos n° 3660-85.2008.811.0051 - 25715

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Defiro o petitório retro para determinar a correção da autuação, fazendo 

constar “Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO” como o nome da 

ação.

Assim, INTIME-SE o Executado, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74004 Nr: 2991-90.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unicasa Indústria de Móveis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thaina Angelica Feitoza de Campos - ME, 

Thainá Angelica Feitoza de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: joão carlos gross de almeida - 

OAB:9.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Autos nº 2991-90.2012.811.0051 - 74004

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a especial natureza da causa, e ainda, que segundo os 

ditames do Novo Código de Processo Civil o Estado promoverá, sempre 

que possível, à solução consensual de conflitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24 de maio de 2018, às 16:30 horas de Mato 

Grosso.

INTIMEM-SE as Partes.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28437 Nr: 2538-03.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Confiança Ltda, Mário Martins dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2538-03.2009.811.0051 – 28437

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras do Executado, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe ao Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, o Executado deverá ser intimado na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Apresentada insurgência pelo Executado, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.

Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias indique bens disponíveis 

do Executado.

 Inexistindo bens penhoráveis do Executado, DETERMINO a suspensão do 

feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 

2º, da Lei 6.830/80.

Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do lapso de 

suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da 

mesma lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73512 Nr: 2499-98.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezinha Madureira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2499-98.2012.811.0051 – 73512

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.
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CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34622 Nr: 1161-26.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C R Supermercados Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Wiegert - 

OAB:228328/SP, Marcelo Falcão Ferreira - OAB:MT 11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - OAB:3584 

- A MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 Autos n° 1161-26.2011.811.0051 - 34622

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Com a devida vênia, impossível o recebimento do pedido inicial de 

cumprimento de sentença, eis que não estão preenchidos os requisitos 

elencados no art. 524 do Novo Código de Processo Civil.

Isso posto, deverá o Exequente emendar a inicial, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 524 

do NCPC

Assim, nos termos do art. 321, do novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30507 Nr: 616-87.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolanda T. B. Barbieri EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Cláudio Brandão - 

OAB:19145/O

 Isso posto, JULGO inteiramente improcedente a presente exceção de 

pré-executividade, reconhecendo a exequibilidade da CDA que instrui a 

inicial.No mais, a fim de bem impulsionar o feito, INTIME-SE o Exequente 

para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que de 

direito.Esgotado o prazo sem manifestação do Exequente, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.Decorrido o prazo de cinco anos, contado a 

partir do término do lapso de suspensão, intime-se a Exequente, para os 

fins do art. 40, § 4º, da mesma lei. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13890 Nr: 3347-32.2005.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda, Alberto da Rocha, Antonio César dos Santos, Elizeth Christóvão da 

Rocha, Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dulio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 Autos n° 3347-32.2005.811.0051 - 13890

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 782 do NCPC, DETERMINO a inclusão do nome dos 

Executados nos cadastros de maus pagadores.

No entanto, por entender ser medida coercitiva que ultrapasse o bom 

direito do credor em ver adimplido o débito, INDEFIRO o pedido para 

suspensão da CNH do Executado.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de p. 629/630, em especial 

quanto à intimação do Exequente para que indique bens disponíveis em 

nome dos Executados, sob pena de suspensão do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25734 Nr: 3667-77.2008.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eroni Teresinha Balbinot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Balbinot - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Saquetti - 

OAB:10.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3667-77.2008.811.0051 - 25734

Inventário

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de inventário dos bens deixados por Roberto Balbinot, no qual se 

nomeou, como Inventariante, Eroni Teresinha Balbinot, devidamente 

qualificada.

Após o recebimento da inicial (p. 28), a Inventariante firmou o termo de 

compromisso (p. 29), para logo após a presentar suas primeiras 

alegações (p. 30/32).

Em decisão de p. 86/87, consignou-se a impossibilidade de se discutir, nos 

autos de inventário, quanto ao valor a receber em razão do consórcio 

deixado pelo falecido, uma vez que as discussões abertas quanto a 

aplicação do seguro prestamista deverão ser resolvidas por meio de ação 

própria.

A Inventariante veio aos autos apresentar suas últimas declarações (p. 

93/94).

O Ministério Público não se opôs aos termos apresentados nas últimas 

declarações (p. 105).

É o relato do necessário. Fundamento.

De início, cumpre observar que a manifestação dos herdeiros e do 

Ministério Público, no sentido de acatamento das últimas declarações, 

autoriza a conversão do inventário em arrolamento, nos termos do art. 665 

do novo Código de Processo Civil.

Ademais, as exigências legais foram todas atendidas pelos interessados, 

de modo que inexiste óbice à homologação da partilha.

Decido.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza os efeitos legais, o 

pedido de partilha juntado pela Inventariante na p. 93/94.

INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para que tome conhecimento da 

homologação do plano de partilha.

EXPEÇAM-SE os formais de partilha.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 25 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35495 Nr: 2035-11.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleito Cledson Oliveira Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Formaturas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2035-11.2011.811.0051 - 35495

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

A ausência do Exequente impede o prosseguimento do feito, 

especialmente se considerado que, sem sua participação ativa, não se 

pode confirmar a manutenção da mora.

Assim sendo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, do NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75789 Nr: 752-79.2013.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Costa Borges, Anderson Magno da 

Costa Borges, Antonio de Campos Borges Filho, Luciano Marcelo da Costa 

Borges, Marcio Roberto da Costa Borges, Graciela Patriocia da Costa 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Campos Borges - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 752-79.2013.811.0051 - 75789

Inventário

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de inventário na qual a Inventariante, devidamente intimada para 

que desse preosseguimento ao feito, assinando o termo de compromisso, 

quedou-se inerte.

 É o breve relatório. Fundamento.

À partida, insta salientar que, com o advento do novo Código de Processo 

Civil, não há mais a previsão legal de ação oficiosa do Judiciário nas 

ações de inventário.

Dessa feita, infere-se pela possibilidade de extinção da ação nos casos 

em que o Inventáriante adotar postura desidiosa, deixando de cumprir com 

o seu dever de bem gerir o espólio e movimentar o processo de forma 

adequada.

Além disso, destaca-se a obrigação de a Parte informar eventual mudança 

de endereço, sob pena de conferir validada a comunicação encaminhada 

àquele previamente indicado nos autos. Veja:

“Art. 274. (…)

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

Portanto, a inércia da Inventariante em manifestar-se aos autos, além de 

não dar prosseguimento ao feito, dá causa para a extinção do feito por 

abandono.

Decido.

Isso posto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, III, do NCPC.

Sem custas ou honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 25 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82446 Nr: 2145-05.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Jéssica Oliveira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horing & Cia Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Iori - OAB:OAB/MT 7.865

 Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 23 de maio de 2018, às 14:30 horas de Mato Grosso.INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.INTIMEM-SE os ilustres Causídicos, inclusive para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. Para tanto, desde já consigno que caberá às próprias 

Partes intimar e comprovar a intimação das Testemunhas por elas 

arroladas, por meio da juntada da cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, as 

Partes poderão apresentar suas testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).Não sendo feita a 

intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas em audiência, 

presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 455, §§ 2º e 3º, 

do NCPC).Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 12 de março de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83511 Nr: 2957-47.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darvino Bartz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter Junio Alves dos Santos 

- OAB:MT/18.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2957-47.2014.811.0051 - 83511

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Dada a ciência do Requerente à renunciado mandato pelo seu antigo 

Patrono, NOMEIO o ilustre Defensor Público como Curador da Parte Autora.

ABRA-SE vista dos autos ao recém-nomeado Curador, a fim de que, no 

prazo de 20 (vinte) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que de 

direito.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84550 Nr: 3661-60.2014.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Alexandre da Silva Confecções Eireli - ME, 

Edson Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3661-60.2014.811.0051 - 84550

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

Em consulta ao CNPJ da Requerida E. Alexandre da Silva Confecções 

EIRELI – ME, a qual ainda se encontra em atividade, segundo dados da 

Receita Federal, descobriu-se novo endereço, diverso daquele descrito na 

inicial.

Da mesma forma, em consulta ao SIEL, encontraram-se maiores 

informações quanto ao endereço do Requerido Edson Alexandre da Silva.

Dessa forma, em respeito aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório, antes de se analisar eventual existência de sucessão 

empresarial, deve-se tentar a formalização da citação dos Requeridos.

Isso posto, CITEM-SE os Requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, em reconhecendo a existência da dívida descrita em título monitório, 

promovam o pagamento correspondente, acrescido de honorários 

advocatícios equivalentes a 5% do valor atribuído à causa, caso em que 

ficará isento do pagamento das custas processuais.

 Os Requeridos poderão, ainda, reconhecer o crédito e requerer o 

parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, do NCPC).

Alternativamente, pretendendo discutir a existência da dívida ou seu 

montante, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, os Requeridos poderão 

opor embargos, que suspenderão a eficácia do mandado monitório (art. 

702 e § 4º do NCPC).

Não cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, será 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, 

§ 2º, do NCPC.

Caso não seja possível a citação dos Requeridos nos endereços 

apontados, VOLTEM-ME conclusos para análise do pedido de sucessão 

empresarial.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11588 Nr: 1092-04.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Ester Carmela Baum, Anderson Sérgio dos 

Santos, Neuri Antonio Frozza, Adilson Octtacilio Aquino, Rosemary Grandi 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 Autos n° 1092-04.2005.811.0051 - 11588

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Dada a impossibilidade de cumprimento do auto de penhora pelo oficial de 

justiça, deve-se proceder a penhora do imóvel por termo do escrivão, nos 

termos do art. 838 do NCPC.

Para tanto, EXPEÇA-SE o necessário para que se efetue a penhora do 

imóvel por termo nos próprios autos.

Da penhora, a Parte devedora e eventual cônjuge deverão ser intimados 

por meio de seus advogados (art. 841, 1º, do NCPC). Se assim se revelar 

impossível, a Parte deverá ser intimada na pessoa de seu Procurador ou, 

caso não tenha representação nos autos, pelo correio (art. 841, §§1º e 

2º, do NCPC).

 Caberá ao Exequente providenciar a averbação da penhora na matrícula 

do imóvel, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

conforme previsão do art. 844, do NCPC.

Após, dada a impossibilidade de se realizar a avaliação direta do imóvel 

penhorado, conforma certidão do oficial de justiça, DETERMINO a 

realização de avaliação indireta.

Para tanto, EXPEÇA-SE mandado de avaliação indireta do imóvel, no qual o 

oficial de justiça deverá se valer dos valores de imóveis similares e com 

localização próxima, buscando, mesmo que de forma indireta, 

aproximar-se do valor real do imóvel.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 3688 Nr: 806-65.2001.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Silva de Oliveira, Ismênia Celia Takahashi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DIVINO CÂNDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi De Col - OAB:6381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 806-65.2001.811.0051 - 3688

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

Comprovado o recolhimento do ITCD, INTIME-SE a Inventariante para que, 

no prazo de 15 dias, apresente suas últimas declarações, nos termos do 

art. 636, quando então a Inventariante poderá emendar, aditar ou 

complementar as primeiras declarações, formalizando seu pedido de 

quinhão.

Após, INTIME-SE o herdeiro Vinícius Fernandes Rodrigues para que diga 

sobre as últimas declarações apresentadas, tendo em vista que os demais 

herdeiros são representados pelo mesmo procurador da Inventariante.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75250 Nr: 243-51.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Cezar de Almeida Albernaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579, Paola de Oliveira Trevisan Gomes - 

OAB:7573/MT

 Isso posto, porque não verificada a nulidade da notificação via edital no 

processo administrativo, bem como da validade da fundamentação da 

infração com embasamento no Decreto 3179/1999, indefiro o pedido 

aduzido na presente exceção de pré-executividade.No mais, a fim de bem 

impulsionar o feito, INTIME-SE o Exequente para que, querendo, no prazo 

de 10 (dez) dias, requeira o que de direito.Esgotado o prazo sem 

manifestação do Exequente, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo 

de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior 

manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80.Decorrido o prazo de cinco anos, contado a partir do término do 

lapso de suspensão, intime-se a Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, 
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da mesma lei.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo 

Verde/MT, 01 de março de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33300 Nr: 3419-43.2010.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cérvolo Fassio Martins Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brandalise, Alice Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jáder Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 Autos n° 3419-43.2010.811.0051 - 33300

Reintegração de posse

Decisão.

Vistos etc.

Da leitura dos autos, percebe-se que, na p. 87/88, o Requerente já havia 

informado nos autos que o imóvel objeto da usucapião está inserido na 

matrícula de nº 1.008 deste RGI.

Além disso, na p. 80/81, constam os dados de sua localização dentro da 

matrícula citada.

Dessa forma, consta dos autos todos os elementos necessárias para a 

efetivação do registro da sentença declaratória de usucapião.

Isso posto, DETERMINO que o Cartório de Registro de Imóveis efetue, de 

imediato, o registro da sentença declaratória de usucapião.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83943 Nr: 3235-48.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaro do Nascimento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Cadore, Odair de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B

 Autos n° 3235-48.2014.811.0051 - 83943

Servidão

Despacho.

Vistos etc.

No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 21 de maio de 2018, às 17:00 de Mato Grosso, oportunidade em 

que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31100 Nr: 1209-19.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Lourival Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT

 Isso posto, verificada a ausência de prévia averbação da penhora na 

matrícula do imóvel, e ocorrendo a alienação do imóvel, DESCONSTITUO a 

penhora anteriormente formalizada em favor do Exequente.No entanto, 

sem prejuízo das demais medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias previstas, CONDENO o Executado ao pagamento, no prazo 

de 10 (dez) dias, de multa de R$ 11.574,60, por ato atentatório à dignidade 

da justiça, nos termos do art. 77, § 2º, do NCPC.Não ocorrendo o 

pagamento da multa acima fixada no prazo previsto, e certificando-se o 

trânsito em julgado da presente decisão, EXPEÇA-SE o necessário para 

inscrição da multa como dívida ativa do Estado, nos termos do art. 77, § 

3º, do NCPC.Em decorrência da desconstituição da penhora anteriormente 

efetivada, DEFIRO o pedido de p. 93/95 para que se substitua a garantia 

pelos bens imóveis indicados pelo Exequente.Para tanto, EXPEÇA-SE novo 

mandado de avaliação e penhora, agora sob os imóveis descritos no 

pedido de p. 93/95.Juntado os laudos de avaliação, INTIMEM-SE as partes 

para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o valor atribuído 

aos imóveis. O Exequente deverá se manifestar, em especial, acerca de 

seu eventual interesse na adjudicação ou na alienação particular de 

qualquer dos imóveis que bastem para a satisfação do débito.Ressalte-se 

que o Exequente deverá também juntar aos autos os cálculos atualizados 

da dívida.Por se tratarem de vários imóveis a serem avaliados, cujos 

valores somados poderão ultrapassar o total do débito, POSTERGO para 

momento posterior à entrega do laudo e da manifestação das Partes, a 

análise de eventual pedido de adjudicação ou de alienação do bem.Sem 

prejuízo, HOMOLOGO a sucessão processual do Executado falecido pelo 

seu espólio. Para tanto, EXPEÇA-SE p necessário para que se corrija, a 

capa dos autos, e no Sistema Apolo, as informações referentes ao Autor 

da ação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76520 Nr: 1483-75.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Luiz Agnolin- Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, porque não verificada a ocorrência da prescrição, indefiro o 

pedido aduzido na presente exceção de pré-executividade.No mais, a fim 

de bem impulsionar o feito, INTIME-SE o Exequente para que, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira o que de direito.Esgotado o prazo sem 

manifestação do Exequente, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo 

de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior 

manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80.Decorrido o prazo de cinco anos, contado a partir do término do 

lapso de suspensão, intime-se a Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, 

da mesma lei.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo 

Verde/MT, 28 de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75471 Nr: 451-35.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emidio Diogenes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gera Agricultura Ltda, Francisco Jose Reis, 

Antônio Camilo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - 

OAB:14556

 Autos n° 451-35.2013.811.0051 - 75471

Declaratória
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Despacho.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória, na qual se determinou a produção de prova 

pericial grafotécnica, para se averiguar a autenticidade da assinatura 

constante no contrato apresentado pelo Requerente.

Devidamente intimado a se manifestar quanto a sua nomeação, o Perito 

apresentou proposta de honorários em R$ 3.980,00.

No entanto, por se tratar o Requerente de beneficiário de gratuidade de 

Justiça, os honorários periciais deverão fixados nos termos da Resolução 

232 do CNJ, que determina os honorários periciais, para este tipo de 

estudo, em R$ 300,00, podendo, mediante fundamentação do Juízo, serem 

majorados em até cinco vezes.

Dessa forma, e levando-se em consideração a qualificação do Perito, a 

dificuldade técnica envolvida, e as peculiaridades regionais, FIXO os 

honorários periciais em R$ 1.500,00.

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Havendo concordância quanto aos honorários arbitrados, CUMPRA-SE o 

despacho de p. 137/145.

Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76643 Nr: 1604-06.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Stechow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11765

 Assim, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/1980, DEIXO de receber 

os embargos à execução, eis que não há nos autos qualquer garantia da 

execução. Da mesma forma, DEIXO de conhecer da exceção de 

pré-executividade oposta pelo Executado.No mais, tendo em vista o 

caráter incidental, DEIXO de fixar honorários sucumbenciais.Em 

continuidade, a fim de conferir prosseguimento ao feito, INTIME-SE o 

Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens penhoráveis 

do Executado, ou requeira às diligências que entender necessárias.Não 

havendo manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, 

até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou até o advento do 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77978 Nr: 2863-36.2013.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emidio Diogenes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Mazurkevitz, Antônio Camilo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 2863-36.2013.811.0051 - 77978

Manutenção de posse

Decisão.

Vistos etc.

Analisando-se os autos, verificou-se claro equívoco na decisão de p. 74, 

quando deferiu-se o pedido do Autor para citação dos Requeridos na 

pessoa de seu advogado.

Tal prática está em desacordo com mandamento do art. 105 do Código de 

Processo Civil, o qual especifica que a procuração geral para o foro não 

autoriza ao advogado receber citação:

“Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento 

público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar 

todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, 

reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao 

direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar 

compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que 

devem constar de cláusula específica.”

Dessa forma, não pode o Juízo a agir em desacordo ao ordenamento 

processual, a merecer correção, mesmo que oficiosa, do equívoco 

apontado

Isso posto, REVOGO a decisão anterior no que concerne à autorização da 

citação dos Requeridos por meio de seu procurador em comum.

Por consequência, INTIME-SE o Requerente, uma vez mais, para que 

efetue o pagamento das diligências, conforme descrito na p. 72, e para 

que, no prazo de 15 dias, formalize a citação dos Requeridos, sob pena 

de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 1429 Nr: 545-71.1999.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesário Acelino de Olegário, Adiles Maria de Olegário 

Amorim, Tarcilio Acelino de Olegário, Celina de Olegário Batista, Nilton 

Acelino Olegário, Acelino Bráz de Olegário, ELIZA ROSA BORGES DA 

SILVA, Diva Borges dos Santos, Eufrosina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Glória Olegário - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailson Paulino Ramos - 

OAB:7452, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749/MT, Jose 

Ricardo Gomes - OAB:126.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) INDEFIRO o novo pedido de suspensão do feito.Por consequência, 

INTIME-SE o Inventariante, por meio de seu Procurador e pessoalmente, no 

endereço anexo, para que dê o devido prosseguimento ao feito, 

apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias, a GIA-ITCD, já acompanhada 

da avaliação feita pela autoridade fazendária, dos demais bens que 

compõe o espólio.Após, nos termos do art. 636 do NCPC, deverá o 

Inventariante apresentar as últimas declarações.Apresentadas as últimas 

declarações, INTIMEM-SE os demais herdeiros, para que se manifestem no 

prazo de 15 dias.Não havendo impugnação às últimas declarações, 

deverá o Inventariante comprovar nos autos o recolhimento do ITCD, 

quando então, respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, o Inventariante, nos 

termos do art. 647 do NCPC, poderá apresentar o pedido de 

quinhão.Concluídos os atos acima descritos, VOLTEM-ME os autos 

conclusos, para eventual formalização da partilha por sentença, nos 

termos do art. 654 do NCPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 29 de janeiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27809 Nr: 1914-51.2009.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soeli Vera Bulow Eckert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Eckert - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosane Clades Reder - 

OAB:4693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DEIXO de acolher os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante, mantendo incólume a sentença embargada.No mais, 

CUMPRA-SE a sentença de p. 78/80.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 
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necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 25 de janeiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79433 Nr: 4212-74.2013.811.0051

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Mazurkevitz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emidio Diogenes de Barros, Gera Agricultura 

Ltda, Antônio Camilo da Silva, Francisco Jose Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 Autos n° 4212-74.2013.811.0051 - 79433

Oposição

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 685, admitida a tramitação da ação e oposição, esta 

será apensada aos autos principais, tramitando simultaneamente, para, ao 

final, serem julgadas simultaneamente.

Analisando-se os autos principais, percebe-se a determinação para a 

produção de prova pericial.

Dessa forma, de rigor a suspensão do presente feito, até que se 

produzam as provas necessárias para a instrução do feito principal, 

quando então ambas as ações estarão prontas para a prolação de 

sentença.

 Isso posto, DETERMINO a suspensão do feito até o final da produção da 

prova pericial a ser realizada nos autos principais, nos termos do 

parágrafo único do art. 685 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74983 Nr: 4008-64.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurípedes Alves de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4008-64.2012.811.0051 - 74983

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução na qual o Exequente desistiu da ação.

É o relato do necessário. Decido.

De trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente das 

ações de conhecimento, uma vez que já possuem título pré-constituído a 

embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa razão, a desistência 

desse tipo de ação tem regramento específico, diferente do procedimento 

exigido nas ações de conhecimento. Com efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O Exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pelo Exequente não necessita a anuência do 

Executado.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 775 e 924, IV, ambos do 

NCPC.

CONDENO o Exequente ao pagamento das custas finais.

 Sem honorários.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70138 Nr: 3018-10.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Bonifácio de Oliveira Junior, Edi Wilson 

Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 3018-10.2011.811.0051 - 70138

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Analisando-se o acordo celebrado entre as Partes na p. 178, percebe-se 

o vencimento da última parcela se daria ainda em 24 de novembro de 

2017.

Dessa forma, percebe-se que já se esgotou o vencimento da última 

parcela que compunha o acordo, e consequentemente, o período de 

suspensão que seria deferido até o cumprimento do acordo.

Dessa forma, mesmo que ausente qualquer requerimento nesse sentido, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se 

quanto a eventual cumprimento do acordo, bem como acerca da 

pertinência de prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81981 Nr: 1831-59.2014.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valnei Luiz Gueno, Fernanda Cristine Rabelo Gueno, 

Umberto João Gueno, Valdemiro Gueno - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luiz Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Lunardelli - 

OAB:13892

 Isso posto, JULGO procedentes os embargos de declaração interpostos 

pelos Requerentes para reconhecer a confirmação, pela sentença, da 

liminar anteriormente deferida, e consequentemente reconhecendo os 

seus efeitos imediatos, independente de manifestação de eventual juízo de 

admissibilidade, substituindo parte da sentença, que deverá agora ser 

acrescentada com o seguinte dispositivo, substituindo-se o anterior:“Isso 

posto, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na presente possessória, 

confirmando a liminar anteriormente concedida, para REINTEGRAR os 

Requerentes na posse dos imóveis descritos na inicial.Para tanto, 

EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse em favor dos 

Requerentes.CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais desde já arbitrados no que corresponder a 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório por 30 (trinta) dias, eventual manifestação por parte da 

interessada. Em não havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, 

ARQUIVE-SE definitivamente.”Por outro lado, DEIXO de acolher os 

embargos de declaração opostos pelo Requerido, mantendo incólume a 

fundamentação da sentença embargada.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 21 de março de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 33135 Nr: 3254-93.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waschington dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3254-93.2010.811.0051 – 33135

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75189 Nr: 179-41.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Marcia Rosa Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanecap - Companhia de Saneamento da 

Capital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanir Maria da Silva - 

OAB:2.324/MT, Luciano André Frizão - OAB:8.340-B, MARAIZA 

MARIA MARCON - OAB:12444, Mario Bodnar - OAB:8.152/MT

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

da Executada, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 

de março de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85531 Nr: 3995-94.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marclean Menezes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando que decorreu o prazo 

anteriormente solicitado, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do 

feito, devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24487 Nr: 2440-52.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Destilaria São Jorge Ltda, José do Carmo 

Gomes, Ivete Pisatto Mezzomo, Ademir Garibaldi Mezzomo, Andre Luiz 

Pisatto Mezzomo, Maria Tereza Ferreira Mezzomo, Altair Afonso Mezzomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Por consequência, JULGO extinta a presente execução, reconhecendo a 

decadência do direito do Exequente em constituir o crédito tributário.Sem 

custas. CONDENO o Exequente ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, 

eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

distribuição.P.I.C.Campo Verde/MT, 16 de março de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143037 Nr: 1758-48.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Estevo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Geverton Vater

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1758-48.2018.811.0051 - 143037 (...) Decido.Assim, RECEBO os 

embargos opostos por Aline Estevo da Silva em face de Luciano Geverton 

Vater.DEIXO de conferir efeito suspensivo aos embargos, pois que, à falta 

de descrição de perigo concreto de lesão, não se atende aos já 

mencionados dispositivos legais.A fim de bem assegurar o atendimento à 

diretriz da não suspensão do feito, DETERMINO o desapensamento dos 

autos, assim permitindo o livre trâmite da execução. Na capa da execução, 

porém, ANOTE-SE a existência dos presentes embargos, destacando-se 

seu número e código.DEFIRO, por outro lado, o pedido de assistência 

judiciária.CITE-SE o Embargado para que, querendo e no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente resposta.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 23 de março de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125730 Nr: 3709-14.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromais Comércio e Representações Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramiro Fenrich Friederich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3709-14.2017.811.0051 - 125730

Cobrança

 Sentença.

Vistos etc.

Agromais Comércio e Representações Eireli, pessoa jurídica devidamente 

qualificada, ajuizou a presente ação de cobrança em face de Ramiro 

Friederich, igualmente qualificado, na qual, antes mesmo da citação do 

Requerido, a Requerente desistiu da ação.

É o breve relatório. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.
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P.I.C.

Campo Verde/MT, 23 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 15105 Nr: 1033-79.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Piragine - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, providenciar a retirada da certidão para averbação da 

penhora no RGI local, tendo em vista que o ato de averbação de penhora 

no cartório de registro de imóveis é ato da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133681 Nr: 7699-13.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Escritório Contabil S/C Ltda - ME, 

Leandro Cezar Bitencourt, Elaine Aparecida Ramalho Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7699-13.2017.811.0051 – Código 133681.

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de PARANA ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA ME, 

LEANDRO CÉZAR BITENCOURT e ELAINE APARECIDA RAMALHO 

BITENCOURT, todos já devidamente qualificados.

A inicial foi recebida mediante despacho proferido em 18.09.2017 (Ref. 

04).

Devidamente citada (Ref. 16), a parte executada opõe embargos à 

execução código 141550, em apenso.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, ressalta-se que em consulta ao sistema apolo é possível inferir a 

existência da ação revisional de contrato com pedido de tutela nº 

6178-67.2016.811.0051 (ID. 117626), envolvendo as mesmas partes e que 

tem como objeto o contrato objeto da presente execução, a caracterizar 

conexão entre os feitos.

A propósito, a conexão encontra previsão no art. 55 do NCPC, dispondo 

referido dispositivo legal que os processos serão reunidos para decisão 

conjunta, in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Aplicável, também, os mandamentos nos arts. 58 e 59 do NCPC:

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo.

Na espécie, considerando que as ações devem ser reunidas para 

julgamento conjunto, bem como que a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo (art. 59 do NCPC), certo é que a Primeira Vara desta 

Comarca é a competente para julgar os feitos, já que a ação revisional de 

contrato com pedido de tutela nº 6178-67.2016.811.0051 (ID. 117626), foi 

distribuída em 10 de janeiro de 2017, às 14h20min, enquanto o ajuizamento 

da presente execução se deu em 18 de setembro de 2017.

Em arremate, importante registrar que o instituto da conexão poderá ser 

reconhecido inclusive de ofício pelo juiz, consoante autoriza o art. 337, 

inciso VII e §5º, do NCPC, a saber:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VIII - conexão;

[...]

§5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o 

juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. (grifos 

nossos).

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, com 

brilhantismo, lecionam sobre o assunto:

 [...] Ordem pública. As matérias enumeradas no CPC 337 devem ser 

analisadas ex officio pelo juiz, não estão sujeitas a preclusão e podem ser 

examinadas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (CPC 485 

§3º). [...]. As únicas matérias do rol do CPC 337 que não podem ser 

reconhecidas de ofício pelo juiz são a incompetência relativa e a 

existência de convenção de arbitragem. Para o juiz examiná-la é preciso 

que o réu, tomando a iniciativa, a argua em preliminar de contestação [...]. 

(In Comentários ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 929).

Diante do exposto, DETERMINO a remessa deste feito à Primeira Vara 

desta Comarca para o seu devido apensamento a ação acima indicada.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 22 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136867 Nr: 9218-23.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transparaná Comércio e Transportes 

Rodoviários Ltda ME, Leandro Cezar Bitencourt, Elaine Aparecida Ramalho 

Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9218-23.2017.811.0051 – Código 136867.

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de TRANSPARANÁ COMÉRCIO E TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA ME, LEANDRO CÉZAR BITENCOURT e ELAINE 

APARECIDA RAMALHO BITENCOURT, todos já devidamente qualificados.

A inicial foi recebida mediante despacho proferido em 14.11.2017 (Ref. 

05).

Devidamente citada (Ref. 11), a parte executada opõe embargos à 

execução código 141549, em apenso.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, ressalta-se que em consulta ao sistema apolo é possível inferir a 

existência da ação revisional de contrato nº 6178-67.2016.811.0051 (ID. 

117626), envolvendo as mesmas partes e que tem como objeto o contrato 

objeto da presente execução, a caracterizar conexão entre os feitos.

A propósito, a conexão encontra previsão no art. 55 do NCPC, dispondo 

referido dispositivo legal que os processos serão reunidos para decisão 

conjunta, in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Aplicável, também, os mandamentos nos arts. 58 e 59 do NCPC:
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Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo.

Na espécie, considerando que as ações devem ser reunidas para 

julgamento conjunto, bem como que a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo (art. 59 do NCPC), certo é que a Primeira Vara desta 

Comarca é a competente para julgar os feitos, já que a ação revisional de 

contrato com pedido de tutela nº 6178-67.2016.811.0051 (ID. 117626), foi 

distribuída em 10 de janeiro de 2017, às 14h20min, enquanto o ajuizamento 

da presente execução se deu em 13 de novembro de 2017.

Em arremate, importante registrar que o instituto da conexão poderá ser 

reconhecido inclusive de ofício pelo juiz, consoante autoriza o art. 337, 

inciso VII e §5º, do NCPC, a saber:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VIII - conexão;

[...]

§5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o 

juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. (grifos 

nossos).

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, com 

brilhantismo, lecionam sobre o assunto:

 [...] Ordem pública. As matérias enumeradas no CPC 337 devem ser 

analisadas ex officio pelo juiz, não estão sujeitas a preclusão e podem ser 

examinadas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (CPC 485 

§3º). [...]. As únicas matérias do rol do CPC 337 que não podem ser 

reconhecidas de ofício pelo juiz são a incompetência relativa e a 

existência de convenção de arbitragem. Para o juiz examiná-la é preciso 

que o réu, tomando a iniciativa, a argua em preliminar de contestação [...]. 

(In Comentários ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 929).

Diante do exposto, DETERMINO a remessa desta ação à Primeira Vara 

desta Comarca para o seu devido apensamento a ação acima indicada.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 22 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98528 Nr: 3593-76.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente para manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135710 Nr: 8631-98.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorival Leandro Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, ou requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 130525 Nr: 6077-93.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18473-A/MT, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu 

procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, referente a uma diligência na zona urbana, 

devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para desentranhamento do mandado de 

busca e apreensão e citação. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 15318 Nr: 1241-63.2006.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Marciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319/MT

 Processo Nº 2006/147 (Código 15318)

Cumprimento de sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por VALTER 

MARCIANO, em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S encontram-se 

depositados, motivo pelo qual pugna pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores pagos (fls. 208).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósito de fls. 204/205.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome do procurador da parte exequente, já que possui poderes para 

desempenhar tal ato.

ISENTO de custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 21 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 128525 Nr: 4985-80.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Espírita Lar Maria de Lourdes, Dirceu 

Belarmino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomesticos LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo a parte requerente para manifestar-se 

acerca da juntada da Carta Precatória de ref. 12, ou requeira o que 

entender de direito. É o que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 20811 Nr: 3126-78.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 INTIMO a parte autora para no prazo de cinco dias manifestar-se acerca 

do cumprimento do acordo, valendo o silência como concordância com a 

extinção e arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6198 Nr: 544-47.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laury Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flávio Luciano de Tarson Huergo Bauermeister - 

OAB:7328-B/MT

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a (02) duas diligências na zona urbana (CENTRO), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento dos mandados de 

intimação e de avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 87988 Nr: 172-78.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGdC, RGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo de Ref. 62 e, nos termos do art. 921, inciso I do 

NCPC, SUSPENDO o feito pelo período requerido pelas partes.Ainda, 

REVOGO a prisão civil do executado e por consequência, DETERMINO a 

expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de PIERRE DE 

CASTRO FERNANDES, que deverá ser colocado em liberdade, se por 

outro motivo não estiver preso.Transcorrido o prazo para o pagamento do 

avençado, INTIME-SE a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, 

informe o adimplemento do pactuado.Por fim, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico.INTIMEM-SE.CIÊNCIA 

ao Ministério Público.CUMPRA-SE com urgência, inclusive pelo oficial de 

justiça plantonista, expedindo-se o necessário.Campo Verde, 07 de 

dezembro de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 122359 Nr: 2196-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednelson Zuliani Bello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelim Gabriel Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca da petição de ref. 

24, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 84623 Nr: 3682-36.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (diligência de citação negativa)ref. 48, no prazo de cinco dias, 

requerendo o que entender de direitol. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 105011 Nr: 937-15.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda, Idaza Distribuidora 

de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da petição do 

Requerido, juntada na ref. 42, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 90485 Nr: 931-42.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solidonio Corassa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DE ALMEIDA, Elves José Palkewich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (diligência negativa)ref. 44, no prazo de cinco dias, requerendo 

o que entender de direitol. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 95763 Nr: 2643-67.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da petição do executado 

ref. 39, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 88735 Nr: 410-97.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 INTIMO a partes do retorno dos autos, cientificando-as que se nada for 

requerido o feito será arquivado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 107990 Nr: 1844-87.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca da petição do 

executado, ref. 30, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de 

direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 24263 Nr: 2211-92.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurentina Cardoso Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:3833

 INTIMO a advogada da parte autora para manifestar-se acerca das 

declarações da autora, constante da certidão de fl. 266, no prazo de cinco 

dias manifestando-se o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 109805 Nr: 2323-80.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analuiza Skaf dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Júnior - 

OAB:27304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, 

Fernando Massahiro Rosa Sato - OAB:245819/SP, Juliana dos Reis 

Santos - OAB:13.479-B OAB/MT

 INTIMO ÀS PARTES DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 23: "Diante 

de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial apenas para o fim de 

LIMITAR a taxa de juros remuneratórios previstos no subcrédito A da 

Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00055-9 a taxa de 12% a.a. e, por 

consequência, AFASTAR os efeitos da mora da parte embargante com 

relação a referida operação (subcrédito A da Cédula Rural Pignoratícia nº 

40/00055-9). Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 

2.º c/c art. 86, paragrafo único, ambos do NCPC, redistribuo os ônus 

sucumbenciais, para condenar a embargante ao pagamento de 50% das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa, ficando os 50% restantes a cargo da parte 

embargada. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE 

eventuais custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte 

sucumbente, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, 

após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos 

termos da CNGC/MT. Com o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia 

deste decisum para os autos da execução código 34924. Após, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE. 

Campo Verde-MT, 19 de fevereiro de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 100668 Nr: 4225-05.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTA PINTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (bairro: BOM CLIMA), devendo 

ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 115363 Nr: 4848-35.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Bispo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o tempo que o feito se encontra paralisado, I N T I M O o 

autor para impulsionar a ação informando o endereço atual do Requerido 

ou requerendo o que entender de dirieto, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção e arquivamento. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 92048 Nr: 1347-10.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Maciel Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o tempo que o feito encontra-se paralizado, I 

N T I M O a parte autora para impulsionar a ação informando o endereço 

atual do requerido, no prazo de cinco dias, ou requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 117620 Nr: 6174-30.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Pegoraro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, I N T I M O a parte autora para impulsionar o feito, no prazo 

de cinco dias, informando o endereço atualizado do Requerido, no prazo 

de cinco dias, ou requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 12591 Nr: 2084-62.2005.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirsail Gabriel da Silva, Maria Lucia Denipote da Silva, 

Mirsail Gabriel da Silva Júnior, Cíntia Madalena Del Valle da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Camargo Vieira - Espólio, Roseli 

Terezinha Martinhago Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 
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OAB:6136-B/MT, Raimundo Girelli - OAB:1450/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Camargo Vieira - 

OAB:4436A/MS

 Processo n° 2005/161 – Código 12591.

Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

Trata-se de ação de adjudicação compulsória movida por MIRSAIL 

GABRIEL DA SILVA, MARIA LÚCIA DENIPOTE DA SILVA, MIRSAIL 

GABRIEL DA SILVA JÚNIOR e CÍNTIA MADALENA DEL VALLE DA SILVA 

em face de CÉLIO CAMARGO VIEIRA e ROSELI TEREZINHA MARTINHAGO 

VIEIRA, tendo o BANCO DO BRASIL como terceiro interessado, julgada 

parcialmente procedente para o fim de determinar a transferência do 

imóvel inscrito na matrícula nº 5.453 do CRI local aos requerentes, 

mantendo-se os ônus hipotecários anteriores (fls. 255/262).

Certificado o trânsito em julgado (fls. 335), MIRSAIL GABRIEL DA SILVA, 

MARIA LÚCIA DENIPOTE DA SILVA, MIRSAIL GABRIEL DA SILVA JÚNIOR 

e CÍNTIA MADALENA DEL VALLE DA SILVA requerem a expedição da 

carta de sentença (fls. 344), o que fora deferido (fls. 345) e devidamente 

cumprido (fls. 346/347).

FABIOLA MARTINHAGO VIEIRA DE OLIVEIRA, representante do ESPÓLIO 

DE CÉLIO CAMARGO VIEIRA, apresenta petição por ela própria assinada, 

na qual noticia que o desde 05.04.2013 o espólio encontra-se desassistido 

de advogado nos autos e, em razão disso, requer seja sanada a 

irregularidade da representação e declarada a nulidade dos atos 

processuais posteriores (fls. 352).

Adiante, a parte requerente informa que não persistindo os ônus 

hipotecários existentes ao tempo do julgamento da ação, deverá ser 

ordenada a baixa da averbação nº 17, da matrícula nº 12.275 do CRI local 

(fls. 368/369).

 É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, quanto à pretensão de nulidade dos atos processuais 

realizados após 05.04.2013 (fls. 352), importante esclarecer que o 

advogado CHISTIANO CESAR DA SILVA não possui procuração juntada 

ao presente processo e, pelos documentos colacionados ao longo do 

feito, nota-se que o ESPÓLIO DE CÉLIO CAMARGO VIEIRA é devidamente 

representado pelo causídico ALÉCIO ANTÔNIO TOMAZIOZZO, consoante 

procuração e substabelecimento de fls. 170 e 228.

 Não isso bastasse, o requerimento foi formulado em desacordo com o 

disposto no art. 103 do NCPC, porquanto assinado pela própria parte.

Deste modo, NÃO CONHEÇO do pedido de fls. 352.

 No mais, a respeito do pedido de fls. 368/369, convém mencionar que 

diante do teor do acórdão prolatado pela 1ª Câmara do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, quando ordenada a expedição da carta de adjudicação 

restou consignada a necessidade de se manter os ônus hipotecários 

anteriores (fls. 345).

Denota-se, também, que a baixa da averbação nº 16 foi deferida pelo 

Juízo da 1ª Vara (fls. 380) e as demais hipotecas já se encontram 

canceladas, bem como que a parte requerente demonstra que a matrícula 

nº 12.275 é originada da nº 5.453 (fls. 376/379).

Assim, considerando que o objetivo da averbação nº 17 é apenas 

comunicar a ordem de manutenção dos ônus hipotecários incidentes 

sobre o imóvel objeto da adjudicação, DEFIRO o pedido de fls. 369 e, por 

consequência, DETERMINO a BAIXA da referida averbação.

Sem prejuízo do exposto, ante a informação de fls. 353, ANOTE-SE o novo 

causídico no Sistema Apolo para fins de intimação de estilo.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Campo Verde - MT, 14 de março de 2018.

 MARIA LÚCIAPRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140733 Nr: 724-38.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Oliveira Barreto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 724-38.2018.811.0051 (Código 140733).

Ação de Concessão do Benefício de Aposentadoria por Idade com Pedido 

de Tutela de Urgência.

 Vistos, etc.

Denota-se que fora determinada a emenda a emenda da exordial para que 

o requerente apresentasse os documentos acostados de forma legível, 

eis que a resolução dos que foram apresentados não permitia a 

identificação dos dados necessários.

 Todavia, verifica-se que tal diligência não fora cumprida pelo autor, uma 

vez que os documentos apresentados às fls. 42/52 (Ref. 08) ainda 

encontram-se ilegíveis, razão pela qual REITERO a determinação de fls. 37 

(Ref. 04), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 , 

parágrafo único, do novo Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde – MT, 26 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 100724 Nr: 4246-78.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Iván Zakidalski - 

OAB:SP/285.218, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca da petição do 

executado anexada na ref. 43, no prazo de cinco dias, bem como para 

que impulsione a ação requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6924 Nr: 1279-80.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirio Zanetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT, Jairo João Pasqualotto - OAB:3569B/MT

 Autos n° 2795-91.2007.811.0051 - 6924

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome do 

Executado.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o 

Procurador da Exequente como Depositário.

Caberá à Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a 

fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a 

penhora e, também, sobre o valor atribuído ao bem. Ao Exequente, caberá 

se manifestar especificamente sobre seu eventual interesse na 

adjudicação do veículo.

Em sendo negativa a diligência, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis do Executado, em 10 

(dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional em cinco, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, do NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.
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Sem prejuízo, DETERMINO a transferência dos valores já bloqueados, em 

favor da Exequente, para a conta corrente indicada na p. 197.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 129706 Nr: 5579-94.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alécio Schenkel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, 

Maurício Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 105753 Nr: 1120-83.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes, Fernando Luiz Wosniak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Luiz Wosniak, Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT, PAULO CÉSAR DA SILVA AVELAR - 

OAB:21334/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT, PAULO CÉSAR DA SILVA AVELAR - 

OAB:21334/O

 Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios 

apenas para o fim de: a) RECONHECER a omissão consistente no prazo 

para cumprimento da tutela de urgência, fixando-se que o depósito judicial 

deverá ser realizado no prazo de 90 (noventa) dias; b) SANAR o erro 

material ocorrido na indicação do polo passivo da ação código 114169, 

fazendo constar DIRCEU PINHATTI MENDES, MARIA FRANCISCA 

RASQUERI MENDES e CHRISTIAN CONDE como requeridos;c) 

RECONHECER a omissão na fundamentação do indeferimento da tutela de 

urgência formulada pelo requerido e, por conseguinte, DETERMINAR a 

INDISPONIBILIDADE da matrícula nº 17.885 do CRI Sinop – MT até o 

julgamento do presente feito. c.1) Para tanto, EXPEÇA-SE ofício ao 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SINOP - MT para 

averbação da indisponibilidade no registro da matrícula. No mais, persiste 

a decisão tal como está lançada.Dando regular prosseguimento a análise 

do processo, DETERMINO o integral cumprimento da decisão de ref. 79. 

Por conseguinte, INTIME-SE o requerido/reconvinte para comprovar o 

recolhimento das custas remanescentes da reconvenção, e, comprovado 

o cumprimento da ordem, CITE-SE a reconvinda MARIA FRANCISCA 

RISQUERI MENDES, INTIMANDO-SE em seguida o reconvinte para 

impugnação, nos termos dos itens 3.1 e 4 da determinação.Ainda, 

ORDENO o desentranhamento da petição anexada na ref. 81, eis que 

pertencente à ação de oposição em apenso.INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Campo Verde-MT, 26 de março de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143848 Nr: 2162-02.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2162-02.2018.811.0051 (143848)

Ação Penal

 Decisão.

Vistos etc.

MARCOS VINICIUS TELES SILVA, por meio de Advogado particular, 

formulou pedido de revogação da prisão temporária, alegando, em síntese, 

que não se encontram presentes os requisitos para segregação cautelar, 

bem como por possuir predicados pessoais favoráveis.

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de revogação da prisão temporária, mediante 

aplicação de medidas cautelares diversas.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento.

 Analisando detidamente os autos, entendo ser o deferimento do pedido.

Perfilhando os autos, vê-se que a decisão que decretou a prisão 

temporária do requerente fundamentou a prisão com base no artigo 1°, da 

Lei 7.960/89.

 Segundo referido dispositivo legal, a prisão temporária pode ser 

decretada “(...); III - quando houver fundadas razões, de acordo com 

qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do 

indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu 

§ 2°);”.

Pois bem, apesar de terem sido preenchidos os requisitos 

supramencionados, já que apresentadas fundadas razões de autoria 

criminosa, bem como tratar-se de crime de homicídio, é cediço que a 

investigação policial estava carente de dados para caracterizar o 

representado corretamente.

Nessa trilha, constata-se que a Defesa apresentou nos autos (código 

143631) documentos que informam seus dados de qualificação completos, 

comprovante de residência fixa e emprego lícito, o que, neste momento 

processual do caso especifico, de investigação prévia, já se mostra 

suficiente para o deferimento do pedido.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais do representado 

(anexo), no Apolo do TJMT, verifica-se que o mesmo é primário, o que, a 

princípio, também não demonstra risco à ordem pública.

Portanto, é possível constatar que no caso telado a custódia corpórea do 

réu pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Entrementes, essa é uma realidade precária, nada impede que 

posteriormente seja necessária a pronta intervenção da Justiça a fim de 

fazer cumprir a lei penal ou para garantia da ordem pública ou à 

conveniência da instrução criminal.

Face ao exposto, não estando mais presentes os motivos que autorizaram 

a medida, REVOGO a prisão temporária de MARCOS VINÍCIUS TELES 

SILVA podendo responder o processo em liberdade, desde que outras 

razões não venham a justificar a sua segregação, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas, nos termos do 

art. 319 do CPP:

1- Proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas de 

prostituição e pontos de venda ou uso de drogas;

2- Não mudar de residência sem prévia autorização da autoridade 

processante e manter seu endereço atualizado nos autos;

3- Proibição de ausentar-se da Comarca durante o curso do processo por 

mais de 15 dias, sem autorização do Juízo;

Consigno ainda que, o DESCUMPRIMENTO a qualquer das medidas 

cumulativamente aplicadas, PODERÁ IMPLICAR DECRETAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado (artigo 282, § 4º, do CPP).

Ressalto que o oficial de justiça deverá intimar o acusado das obrigações 

impostas, advertindo-o das sanções previstas para o caso de 

descumprimento.

 EXPEÇA-SE o respectivo alvará de soltura em favor do acusado, 

colocando-o imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não 

tiver que permanecer preso.

TRANSLADA-SE os documentos que instruem o pedido de revogação da 

prisão dos autos código 143631 para este feito.

Ciência ao Ministério Público e ao Advogado.

Cumpra-se com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista.

Às providências.

Expeça-se o necessário. Às providências.
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Campo Verde /MT, 21 de março de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000827-62.2017.8.11.0051 Certifico que ambos os 

Recursos Inominados foram interpostos tempestivamente. Que impulsiono 

o feito, a fim de intimar as partes para, qurendo, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões. CAMPO VERDE, 26 de março de 2018 MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE FIGUEIREDO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 22/05/2018 

às 15:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-17.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CHERES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada depositou o valor da condenação 

constante na sentença (ID 11601272). A parte Exequente, devidamente 

intimada, concordou com o valor depositado, requerendo o levantamento 

da quantia (ID 11753236). Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 11601275) em favor da 

parte exequente, em conta indicada por ela (ID 11753236). Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-10.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

GVT (HOLDING) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-17.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NANCY MEIRELLES BREVES WASHINGTON (EXEQUENTE)

FABIO BREVES WASHINGTON (EXEQUENTE)

GLAUCO LEONARDO CARRERA WASHINGTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000108-17.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme pedido formulado 

pela Exequente (ID 12025171). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

21 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-58.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON TEIXEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-84.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data 26/03/2018, procedi com a habilitação 

do advogado da parte requerida Dr. ORESTES NESTOR DE SOUZA 

LASPRO, conforme procuração juntada no ID: 9330721, uma vez que, 

analisando os autos constatei que até a presente data não havia sido 

habilitado. Que por essa razão, impulsiono o feito a fim de intimar o 

causídico da ré, acerca da r. sentença e decisão lançadas nos 

IDs:10431902 e 11706712, respectivamente. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001318-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO EL SHADAI - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

PAROLAR DD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

1001318-69.2017.811.0051 Decisão. Vistos etc. Trata-se de execução 

provisória da multa fixada na decisão que deferiu a antecipação de tutela 

no processo registrado sob o n° 8010246-21.2016.811.0051, em trâmite 

neste Juizado Especial Civil. RECEBO a presente execução provisória, nos 

termos dos artigos 515, inc. I, e 520 ss do CPC e Enunciado 120 do 

FONAJE. INTIME-SE a parte Executada para realizar o pagamento do débito 

postulado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 520, §1°, do CPC). Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (art. 520, §2°, do CPC). ANTES DA 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, TRANSLADEM-SE as peças 

anexadas nos ID’s 10814054; 10814220; 10882848; 10882883; 11219499 

e 11219521 da ação de origem (n° 8010246-21.2016.811.0051) para este 

feito. Após, intimem-se as partes para, caso queiram, somente ratificar as 

impugnações já apresentadas. Decorrido o prazo in albis, voltem os autos 

conclusos para deliberação. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde, 26 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME (REQUERIDO)

PAROLAR DD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

EXPRESSO EL SHADAI - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

SERGIO AUGUSTO DA SILVA OAB - SP118302 (ADVOGADO)

MARCIO AUGUSTO LOPES RAMOS OAB - SP351732 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

8010246-21.2016.811.0051 Despacho. Vistos etc. A priori, necessário 

destacar que houve o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na 

decisão liminar, haja vista que foi realizada a busca e apreensão do fogão 

– objeto da demanda - e entrega à parte Reclamante. Por sua vez, em 

relação à objeção da multa cominatória pela parte Reclamada, entendo que 

não deve ser discutida nestes autos, uma vez que houve o ajuizamento da 

execução provisória de decisão (n° 1001318-69.2017.811.0051), de forma 

que, caso contrário, irá tumultuar o trâmite processual. Para tanto, 

TRANSLADE-SE as peças anexadas nos ID’s 10814054; 10814220; 

10882848; 10882883; 11219499 e 11219521 para a execução provisória 

de decisão, registrada sob o n° 1001318-69.2017.811.0051 (distribuída 

por dependência), onde deverão ser analisadas tais manifestações. Por 

conseguinte, ressai que o feito se encontra apto à prolação de sentença, 

pois o deslinde da presente demanda independe de dilação probatória, 

impertinente a realização de audiência instrutória. Desta forma, 

remetam-se os autos para Conclusos para Sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Campo 

Verde, 26 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de embargos de declaração manejados 

por OI S.A., alegando, em suma, que a sentença proferida nos autos é 

contraditória e omissa, vez que não houve o pronunciamento quanto ao 

pedido contraposto e a aplicação da má-fé da parte reclamante. Era o que 

tinha a relatar. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifica-se 

que o pedido merece acolhimento. De fato, analisando a contestação 

apresentada pela Embargante, vislumbra-se o pedido contraposto 

concernente à condenação da parte autora ao pagamento do débito em 

aberto, ora discutido na lide. Entretanto, referido decreto condenatório 

deixou de fundamentar especificamente acerca de referido pleito 

defensivo, devendo ser acolhido. Da mesma forma, não houve 

pronunciamento quanto à aplicação de multa em decorrência de litigância 

de má-fé, notadamente em razão de a parte autora ajuizar ação mesmo 

sabendo que o débito era existente e a inscrição era legítima. Com efeito, 

nesse caso é forçoso reconhecer a má-fé da parte autora ao ingressar 

com demanda objetivando alterar a verdade dos fatos, notadamente por 

tentar declarar inexistente um débito que sabia que era legítimo. Ora, vê-se 

que a parte Embargada agiu evidentemente para desconstituir uma dívida 

que deu causa, utilizando de artifícios ardilosos, incidindo nas hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, CONHEÇO os embargos de 

declaração ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo as omissões acima 

apontada, a fim de acrescentar no dispositivo o que segue: “Diante do 

reconhecimento da obrigação de fazer, referente ao pagamento do débito 

negativado, ora discutido na lide, julgo procedente o pedido contraposto, 

formulado pela Reclamada OI S.A., a fim de CONDENAR a parte 

Reclamante a realizar o pagamento do débito no valor de 121,90, corrigido 

monetariamente pelo índice INPC (IBGE) desde o vencimento da dívida, e 

juros de mora desde a citação. Por fim, a par de tudo exposto, considero 

que a parte Autora se enquadra nas condutas tipificadas no artigo 80, 

inciso II, do CPC, declaro-o litigância de má-fé e, em consequência, 

condeno-o pagar à parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, face ao disposto nos artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos da 

lei, devendo a parte autora reiterar os termos do recurso inominado 

interposto nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde, 02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 22/05/2018 

às 15hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-18.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JOVELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011191-42.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 8011191-42.2015.8.11.00510 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7ª Vara Empresarial do Estado 

do Rio de Janeiro – RJ foi deferido o processamento da recuperação 

judicial em favor da Requerida. Como é de conhecimento, nos precitados 

autos, determinou-se a suspensão de todas as execuções, sejam elas 

extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, 

ajuizadas em desfavor do Grupo OI. Posteriormente, em data de 

15.05.2017, foi deferido a prorrogação do “stay period” pelo prazo de 180 

dias úteis, ou até a realização da AGC, determinando-se a suspensão de 

todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de 

sentença, provisórias ou definitivas, ajuizadas em desfavor do Grupo Oi, 

ora Requerida. Desta forma, DETERMINO a suspensão do feito até o 

decurso do prazo de 180 dias úteis ou até a realização da Assembleia 

Geral de Credores. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000624-03.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000624-03.2017.8.11.0051 Despacho. Na forma do artigo 513, 

§ 2º, do CPC, intimem-se os(as) executados(as) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem o valor do débito, conforme pedido e cálculo de ID 

11682974. Ficam as partes executadas advertidas de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 22 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-68.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADRIANO PAMPLONA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 04 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-97.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRYSTINA TOUSUBE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 04 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE PAULA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 22/05/2018 

às 15hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001317-84.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. O Requerente, por meio da Defensoria Pública, 

interpôs agravo de instrumento na Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 

MANTENHO na íntegra e pelos seus próprios fundamentos a decisão 

atacada. Outrossim, as informações foram enviadas nesta data, via malote 

digital. No mais, verifica-se que o feito encontra-se conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 26 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 22/05/2018 

às 16:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA FARIAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 22/05/2018 

às 16hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-66.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NOBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 04 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-68.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA MOREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 8010067-87.2016.8.11.00510 Despacho. Vistos etc. Razão 

assiste a Executada. Nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7ª Vara Empresarial do Estado 

do Rio de Janeiro – RJ foi deferido o processamento da recuperação 

judicial em favor da Requerida. Como é de conhecimento, nos precitados 

autos, determinou-se a suspensão de todas as execuções, sejam elas 

extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, 

ajuizadas em desfavor do Grupo OI. Posteriormente, em data de 

15.05.2017, foi deferido a prorrogação do “stay period” pelo prazo de 180 

dias úteis, ou até a realização da AGC, determinando-se a suspensão de 

todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de 

sentença, provisórias ou definitivas, que contendem com o Grupo Oi, ora 

Requerida. Desta forma, DETERMINO a suspensão do feito até o decurso 

do prazo de 180 dias úteis ou até a realização da Assembleia Geral de 

Credores. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-06.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-13.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 04 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NATURAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO CAMOZZI NETO OAB - GO16846 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE SOUZA LIMA FROZZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 28/05/2018 

às 09hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA FRAGOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 28/05/2018 

às 09hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SOUSA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SOUSA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-18.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE OLIVEIRA VERGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-79.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 
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2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 04 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-93.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA GOMES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-26.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AISSE GONCALINA DE FRANCA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018 Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-81.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-93.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GUAJAJARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-86.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARIANO JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 360 de 924



Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-29.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-95.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE MARIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 26 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58882 Nr: 339-93.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, compareci a Rua Campo Novo, 

não localizei o numero, pois na referida Rua os numerios finais são, Lado 

direito da Av. Rio Grande do Sul, finais, 7 e 8 e lado esquerdo da mesma 

Av. são finais 5 e 6, e compareci no endereço informado na inicial, Av. Rio 

Grande do Sul, 511, onde funciona a Empresa ADM, Restaurante da 

Gaucha e Kalifas Salgados, ninguem soube informar do paradeiro da 

empresa citada, isto feito em 21/3/2018, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A CITAÇÃO de A L Rodrigues ME, por não localizar, devolvo o 

presente para que o autor informe o endereço atualizado da empresa e se 

possivel o nome do representante legal. Nestes termos, suspendo minhas 

diligências e devolvo o mandado à secretaria. Certifico para os devidos 

fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e Provimento 004/2015 – 

CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 25,90 (vinte e cinco reais e 

noventa centavos), conforme diligencia realizada e falta recolher dois (2) 

e atos de localização (citação) para cumprimento do r. mandado.

Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante 

de pagamento para este Juízo. Canarana-MT, 22 de março de 2018".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57791 Nr: 2843-09.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSIMAR FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007 - CGJ, impulsiono os autos às partes 

para que se manifestem acerca do laudo pericial, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65523 Nr: 480-78.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ ARCANJO SOBRINHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador, para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado retro expedido, no 

prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47305 Nr: 193-23.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPO DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MENDES - 

OAB:34.861/SC, CLAUDIA DA SILVA PRUDÊNCIO - OAB:19.054-A/SC, 

PAULA MALUF TEIXEIRA - OAB:13.175/SC

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos à execução, artigo 487, I, do NCPC, para reconhecer sua 

improcedência quanto aos seguintes tópicos: a) nulidade da CPR; b) 

nulidade parcial da CPR; c) notificação quanto ao endosso à emitente; e d) 

juros de mora. E procedentes, quanto à multa de mora, que deverá incidir 

apenas sobre a parcela inadimplida da obrigação principal.Pela 

sucumbência mínima da embargada, condeno a embargante ao pagamento 

das custas, e honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor dos 

embargos.Expeça-se mandado de averbação e penhora no imóvel de 

matrícula 10.808, conforme postulado pela embargada.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, extraia-se cópia da 
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sentença e da certidão de trânsito e junte-se aos autos da execução, 

desapensando-se e arquivando-se estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53826 Nr: 569-72.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DA SILVA, Marinez da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, Evaldo Osvaldo 

Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Determino a realização de perícia contábil a ser suportado por ambas as 

partes (artigo 95, "caput", NCPC), dada a complexidade das operações 

necessárias à identificação dos valores devidos. Nomeio como perito 

ALDO NUSS, contador, endereço na Rua Campo Erê, 387 E, bairro 

Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT, celular (065) 99646-2728.

 Intime-se o perito nomeado de seu múnus, bem como para que apresente 

a proposta de honorários.

Sendo apresentada a proposta de honorários, intime-se as partes que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo desde já, que os 

honorários periciais serão suportados por ambas em igual proporção, 

conforme preconiza o artigo 95 do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para decisão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65551 Nr: 503-24.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKE CASADO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador, para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado retro expedido, no 

prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 8058 Nr: 1568-79.2003.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yvette Leal de Figueredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A, Rodrigo Bernardes Moreira - 

OAB:156429/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno de Antônio Dall Orto - 

OAB:7.128, Carlos Avallone - OAB:5.798, Cláudio Casarin - 

OAB:10794/RS, Glauber Casarin - OAB:63881/RS, Luciano André 

Frizão - OAB:8340-B

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na c ex.ecutado A pretensão encontra amparo no 

disposto no artigo 854, caput, do Novo Código de Processo Civil, que 

expressamente trata sobre o tema: “Art. 854. Para possibilitar a penhora 

de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento 

do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Como se 

observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia da parte 

executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a eficácia 

da medida. Tal restrição de ciência naturalmente se estende a todo e 

qualquer pessoa que por ventura queira acesso aos autos pelo prazo 

necessário à resposta do pedido de bloqueio de valores. Fosse de outra 

forma restaria ferida a intenção normativa de proteção do 

exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um cidadão 

comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da 

norma.Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos 

autos, até a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).Aguardem-se os 

autos em gabinete a juntada da resposta da penhora on-line. Havendo o 

bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do art. 854, 

§2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil. Findo o prazo sem que 

haja manifestação da parte interessada, certificado nos autos, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste requerendo o que de direito. 

Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito. Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53526 Nr: 437-15.2016.811.0029

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAMdJ, VDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVFdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 437-15.2016.811.0029 – código 53526

 ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Vytória Aparecida Macedo de Jesus e VIVIANE DA 

SILVA MACEDO

ADVOGADO(S): Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Paulo Vicente Fonseca de Jesus

VALOR DA CAUSA: 10.560,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos e poderá apresentar sua 

contestação, importando a sua ausência em confissão e revelia, 

presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial. 

Fica também, o requerido INTIMADO, por este Edital, acerca da decisão 

que DEFERIU os alimentos provisórios, no valor de R$ 30% do salario 

mínimo vigente.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: Ação de Alimentos - proposta pela 

Requerente, na pessoa de sua Representante Legal em desfavor do 

Requerido.

DESPACHO/DECISÃO: Autos n.º 437-15.2016.811.0029 – Código: 53526 

Vistos, 1.Defiro o petitório de fls. 44/44-v, cite-se a parte requerida por 

edital, com prazo de 60 (sessenta) dias, observando-se o disposto no 

artigo 257, do NCPC. 2. Apresentada defesa pelo(s) requerido(s), 

intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo 

legal. 3. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte ré, o que deverá 

ser certificado, intime-se a parte autora para manifestar-se no que 

entender de direito. 4. Após, tornem-me os autos conclusos. 5. Expeça-se 

o necessário. 6. Cumpra-se. Canarana, 18 de dezembro de 2017. Darwin 
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de Souza Pontes Juiz de Direito em Substituição Legal

Vistos... 1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 

155, II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas 

no art. 3º, da Lei n.º 1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar 

essa concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela necessitada. 3. Havendo indícios da 

paternidade e prova pré-constituída da gravidez (fl. 12), defiro 

parcialmente os alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 6º, 

da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do valor real percebido pelo requerido, em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, devido a partir da citação, a ser 

depositado na conta bancária da Requerente, até o dia 10 (dez) de cada 

mês. Desta feita, intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, traga aos autos o número da conta a ser depositado o valor deferido. 

4. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação. 5. Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o 

teor da presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, 

no Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o 

seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais - art. 7, da Lei n°. 

5.478/68. 6. Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que 

sua ausência implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, 

da Lei n°. 5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o 

prazo para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência. 7. Notifique-se o Ministério Público, para que, querendo, 

compareça a audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

URGÊNCIA.

Eu, Silvane Marlise Schweig Santana, digitei.

 Canarana - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua: Miraguaí, Nº 601 Bairro: Centro 

Cidade: Canarana-MT Cep:78640000 Fone: (66) 34781555.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59086 Nr: 462-91.2017.811.0029

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVKdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CANARANA

Segunda Vara Criminal e Cível

07/02/2018

15:31:36

4982

Endereço do Fórum: Rua: Miraguaí, Nº 601, Bairro: Centro, Cidade: 

Canarana-MT, CEP: 78.640-000,

Telefone(s): (66) 3478-1555

Formulário: 1612 Matr.: 12010

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 462-91.2017.811.0029 Código: 59086 Vlr Causa: 880,00 Tipo: 

Cível

Espécie:

Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos-

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento-

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: JESSICA VANESSA KAPP DOS SANTOS

Polo Passivo: LEANDRO JUNIOR DOS SANTOS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s):

LEANDRO JUNIOR DOS SANTOS (Requerido(a)), brasileiro(a), Endereço: 

Lugar Incerto e Não Sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto

e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta 

da petição inicial a seguir

resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste 

edital, apresentar

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na

petição inicial.

Resumo da Inicial: Ação de Divórcio Litigioso.

Despacho/Decisão: Autos n.º 462-91.2017.811.0029 – Código: 

59086Vistos, 1.Defiro o petitório de

fls. 26/26-v, cite-se a parte requerida por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias, observando-se o

disposto no artigo 257, do NCPC.2.Apresentada defesa pelo(s) 

requerido(s), intime-se a parte autora

para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.3.Transcorrido o 

prazo sem manifestação da

parte ré, o que deverá ser certificado, intime-se a parte autora para 

manifestar-se no que entender

de direito.4.Após, tornem-me os autos conclusos.5. Expeça-se o 

necessário.6. Cumprase.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.Darwin de Souza PontesJuiz de 

Direito em Substituição

Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância,

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu,

SILVANE MARLISE SCHWEIG SANTANA, digitei.

Canarana, 07 de fevereiro de 2018

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43834 Nr: 189-20.2014.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR VENÂNCIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ço do Fórum: Rua: Miraguaí, Nº 601, Bairro: Centro, Cidade: Canarana-MT, 

CEP: 78.640-000,

Telefone(s): (66) 3478-1555

Formulário: 1618 Matr.: 12010

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 189-20.2014.811.0029 Código: 43834 Vlr Causa: 0,00 Tipo: 

Crime

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo: ALDENIR VENÂNCIO DE LIMA

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

ALDENIR VENÂNCIO DE LIMA (Réu(s)), Rg: 4632733, Filiação: Anilde Rosa 

de Lima e Luis Venancio de

Lima, data de nascimento: 01/09/1985, brasileiro(a), natural de 

Doverlândia-GO, solteiro(a), pintor, Endereço:

Lugar Incerto e Não Sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não

sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita.

Sentença: 36. Diante do exposto julgo procedente a presente denúncia 

para condenar ALDENIR

VENÂNCIO DE LIMA, por infringir o artigo 342,§1º do Código Penal, a pena 
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de 02 (dois) anos e 04

(meses) de reclusão e 11 (onze) dias-multa no valor mínimo legal a 

unidade, em regime inicial

aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em 

prestação de serviços à

comunidade e limitação de fim de semana.37. O sentenciado poderá 

aguardar o trânsito em julgado

da sentença em liberdade, por estarem ausentes, neste momento, 

quaisquer das circunstâncias do

art. 312, do Código de Processo Penal.38. Em havendo valor recolhido a 

título de fiança ou

apreensão nos autos, será convertida ao fundo de prestação pecuniária 

dessa Comarca, na forma

do disposto no artigo 336 do Código de Processo Penal.39. Com o trânsito 

em julgado desta

sentença, o que deverá ser certificado pelo Sr.º Gestor Judiciário, 

inscreva-se o nome do réu no rol

dos culpados, oficie-se ao TRE (art. 15, III, da CF), aos Institutos Estadual e 

Nacional de

Identificação, bem como aos demais órgãos de registro, comunicando-se o 

teor desta sentença para

os devidos fins de direito e expeça-se a competente Guia de Execução 

Penal definitiva, observado o

disposto nos artigos 105 e seguintes da Lei de Execução Penal (LEP), 

formando-se o respectivo

processo executivo de pena.40. Isento do pagamento das custas 

processuais, face a situação

econômica do condenado.41. Transitada em julgado, arquive-se.P.R.I. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância,

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu,

SILVANE MARLISE SCHWEIG SANTANA, digitei.

Canarana, 07 de fevereiro de 2018

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 16733 Nr: 2432-78.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E A Lowe & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2432-78.2007.811.0029 – código 16733

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Município de Canarana - MT

PARTE REQUERIDA: E A Lowe & Cia Ltda

INTIMANDO(A, S): Executados(as): e A Lowe & Cia Ltda, CNPJ: 

03410184000156Inscrição Estadual: 13190357-8, brasileiro(a) , 

Endereço:Lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/01/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 557,97

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: (...) 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte 

pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da 

prescrição intercorrente. 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, 

considerando que o mesmo encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) 

anos, em decorrência da não movimentação por parte do exequente, 

EXTINGO o presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do 

art. 40, §4º, da Lei n°. 6.830/80 c.c. art. 487, II, do Novo Código de 

Processo Civil. 11. Deixo de condenar em custas e honorários, eis que 

incabíveis ao caso. 12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações. P. I. C.

Eu, Silvane Marlise Schweig Santana, digitei.

 Canarana - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59423 Nr: 669-90.2017.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador JORDANIA BARCELO DA SILVA, para que 

providencie o recolhimento da Diligência, Oficial de Justiça no site do TJ/MT 

através de guia e após comprovar nos autos o pagamento para dar 

cumprimento no Mandado de Citação do Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59736 Nr: 859-53.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleycemara Ribeiro Andrade-ME, Gleycemara 

Ribeiro Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4.238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador Paola Cristina Rios Pereira Fernandes, 

Sebastião Pereira de Castro, para que providencie o pagamento da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos, para cumprimento do Mandado de Penhora e 

Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45133 Nr: 1308-16.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldina Ferreira dos Santos, PAULO APOCIANO 

CRUZ, Pedro Osório Oliveira dos Santos, RUBIAMAR DA SILVA DICKEL, 

REALDA MARIA CALVI, SANDRA REGINA WOJAHN FACIONI, Suely Dias 

Rosa, Susani Ani Geib, SEBASTIÃO PEREIRA LIMA, SHEILA CRISTINA 

PASQUALOTTI, SONIA THERESINHA EBERHART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Municipal - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO, AURENE CAMPOS DE SOUSA CARDOSO, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO , encartada às fls. 

482/495.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes
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 Cod. Proc.: 54605 Nr: 1045-13.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCENILDO SONZA JÚNIOR E CIA LTDA, JONAS 

ALBERTO SONZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PAULO HAAG, OTTMAR GUSTAVO 

HAGG NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Garcia Lauriano 

Leme - OAB:30.528/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador GUILHERME LEITE RODRIGUES, para que 

providencie o depósito da Diligência, conforme certidão do Oficial de 

Justiça a seguir transcrita: "Certifico por fim que, em face de terem sido 

realizadas diligências complementares ao endereço em que se encontra o 

bem, na localidade da Primeira Agrovila, informado na Certidão do Oficial 

de Justiça, solicito a intimação da parte autora para efetuar o pagamento 

da complementação da diligencia devida para o efetivo cumprimento do 

mandado, no valor de R$ 47,20 (quarenta e sete reais e vinte centavos), 

conforme a quilometragem percorrida e atos para cumprimento do 

mandado, a serem pagos conforme portaria de nº 053/2016. Deverá ser 

gerada a guia de complementação de diligência do Oficial de Justiça, no 

sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante de 

pagamento para este Juízo.

Vânia Severino Gonzaga

Oficial de Justiça

Mat. 27128 "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54605 Nr: 1045-13.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCENILDO SONZA JÚNIOR E CIA LTDA, JONAS 

ALBERTO SONZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PAULO HAAG, OTTMAR GUSTAVO 

HAGG NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Garcia Lauriano 

Leme - OAB:30.528/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) atarvés de 

seus advogados Dr. Guilherme Leite Rodrigues e Dr. Marcelo Garcia 

Lauriano Leme, acerca da certidão do Laudo de Avaliação e Vistoria 

transcrito a seguir : "Aos doze (12) dias do mês de janeiro (01) do ano de 

dois mil e dezoito (2018), em cumprimento ao Mandado de Avaliação, 

Processo: 1045-13.2016.811.0029 - Código 54605, em que Arcenildo 

Sonza Junior e Cia Ltda e Jonas Alberto Sonza move em desfavor de 

Wilson Paulo Haag e Ottmar Gustavo Hagg Neto, tendo efetuado as 

diligencias necessárias para o cumprimento do mandado e após ter 

efetuado à vistoria do bem, compareci na I Agrovila, Nery Tratores, onde, 

PROCEDI A AVALIAÇÃO de uma Plantadeira de Soja - 10 linhas – Marca 

John Deere, ano aproximado 2.000, de propriedade do executado. Em 

vistoria, constatei que a máquina encontra-se um tanto desgastada pela 

ação do tempo, discos enferrujados, um pneu estourado, faltando algumas 

tampas das caixas e mangueiras, porém, segundo o proprietário estava 

em funcionamento. Considerando as características apontadas, levando 

em consideração o método comparativo direto de dados de mercado e 

pesquisas realizadas junto a empresas e corretores do ramo, avalio o bem 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nada mais havendo a avaliar, encerro o 

presente Auto, assinado por mim Oficial de Justiça/Avaliador. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54605 Nr: 1045-13.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCENILDO SONZA JÚNIOR E CIA LTDA, JONAS 

ALBERTO SONZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PAULO HAAG, OTTMAR GUSTAVO 

HAGG NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Garcia Lauriano 

Leme - OAB:30.528/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

através de seu Advogado Dr. Guilherme Leite Rodrigues, para que se 

manifeste nos autos, no prazo legal, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça a seguir transcrita: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao 

Mandando de Avaliação, compareci na Rua Araputanga, nº 1608 e na 

Primeira Agrovila, dia 11/01/18 às 17h05 e às 17h20 e dia 12/01/18 às 

16h35, e ali estando, PROCEDI À INTIMAÇÃO da parte requerida Wilson 

Paulo Haag e Ottmar Gustavo Hagg Neto acerca da avaliação realizada 

nos autos, conforme Laudo de Avaliação e Vistoria anexo. Que, após 

ouvirem a leitura do mandado e peças anexas, cientes ficaram, receberam 

a cópia e exararam suas assinaturas no anverso do mandado.

Vânia Severino Gonzaga

Oficial de Justiça

Mat. 27128"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42958 Nr: 1855-90.2013.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arno Volnei Guntzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Máquinas Agrícolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Autora na pessoa de seu Procurador Dr. 

Márcio Rogério Paris para que se manifeste acerca do retorno das 

correspondências devolvidas de fls. 86 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54931 Nr: 1226-14.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDIMAR CASTRO DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Autora na pessoa de seu Procuradores Dr. 

Renato Chagas Correa da Silva e Drª Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins para que se manifeste acerca do retorno da Carta Precatória de 

fls. 55/74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57653 Nr: 2761-75.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GARCIA FEIJÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador Mauro Paulo Galera Mari, para que providencie 

o pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que 

a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) 

e o pagamento comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41960 Nr: 814-88.2013.811.0029
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto do Xingú - Sicrédi Alto 

Xingú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Henrique Souza Gonçalves, MOACIR 

SALESSE, Sonia Antunes de Oliveira Salesse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/201-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57419 Nr: 2643-02.2016.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI DOMÊNICO DIEHL & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julisse Adriana da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador JEFFERSON DE SOUZA, para que providencie 

o recolhimento da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo 

que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) 

e o pagamento comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63796 Nr: 3124-28.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LONI FRIES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/GO 33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador YDIARA GONÇALVES DAS NEVES, para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 16/33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63422 Nr: 2908-67.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARNALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT- 11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

através do seu procurador Dr. Marcelo Brasil Saliba e Dr. Manoel Arcanjo 

Dama Filho, para que se manifeste nos autos, no prazo legal, acerca da 

certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DEBUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO, 

compareci ao endereço mencionado, em diversas vezes e 5/2/2018, e ali 

estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do bem 

a ser apreendido constante no mandado por não localiza-lo, e a parte não 

indicou o depositário Localizador e até a presente data não compareceu o 

autor para a localização do bem, por isto devolvo o presente para que a 

parte indique a localização do bem a ser apreendido e depositário. Nestes 

termos, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado à secretaria.

 Luis Elemar Pfeifer

Oficial de Justiça

Mat. 4245 "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52133 Nr: 2837-36.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUIADES PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Autora na pessoa de seu Procurador Dr. 

Renato Chagas Correa da Silva e Drª Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins para que se manifeste nos autos no prazo lega da certidão de fls. 
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58909 Nr: 351-10.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALPIZZOL & CIA LTDA, DALLYLA BIER 

DALPIZZOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador MAURO PAULO GALERA MARI, para que 

providencie o depósito da Diligência, para cumprir o mandado de penhora 

e avaliação, verifique no site do TJ/MT o recolhimento da guia para o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28212 Nr: 2085-06.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C de Jesus Porto Silva - ME, Leonardo 

Gonçalves Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Eduardo de Amorim 

Xavier - OAB:16524/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3.056/MT, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu procurador ,Dr. Mauro Paulo Galera Mari para que se 

manifeste nos autos, no prazo legal, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça a seguir transcrita: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao 

Mandando de Intimação, compareci na Rua Perimetral, nº 358, dia 

18/09/2017 às 12h50, e ali estando, PROCEDI À INTIMAÇÃO da parte 

requerida Leonardo Gonçalves Cardoso, para que tome ciência da 

penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem penhorado, 

nos termos da r. decisão. O(a) qual após ouvir a leitura do mandado, 

ciente ficou, recebeu a cópia e exarou sua assinatura no anverso do 

mandado.

Vânia Severino Gonzaga

 Oficial de Justiça

 Mat. 27128"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58909 Nr: 351-10.2017.811.0029
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALPIZZOL & CIA LTDA, DALLYLA BIER 

DALPIZZOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador MAURO PAULO GALERA MARI, para que 

providencie o depósito da Diligência, para cumprir o mandado de penhora 

e avaliação, verifique no site do TJ/MT o recolhimento da guia para o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51393 Nr: 2490-03.2015.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Cesar de Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Trata-se de Requerimento de Busca e Apreensão e Citação 

ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., com fulcro no artigo 3º, §12, do 

Decreto -Lei n° 911/69, requerendo o cumprimento da liminar expedida na 

ação de Busca e Apreseensão nº 003416-53.2015.8.21.0013, ajuizada 

perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Erechim/RS. Por se tratar 

de Requerimento de Busca e Apreensão e Citação e não de carta 

precatória, determino que arquive-se ao autos com as baixas e anotações 

de estilo, eis que sua finalidade não foi atingida. Às providâncias. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 29468 Nr: 977-05.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sol Transportes Rodoviários Ltda, ROGERIO 

CRISTHIANO WEIRICH, Staney Francyeli Weirich Visconti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Souza Ponce - 

OAB:9202/MT, Welton Magnone Oliveira dos Santos - 

OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente proposta por Bancos Fidis S/A em face de Sol Transportes 

Rodoviários Ltda, Rogério Cristhiano Weirich e Staney Francyeli Weirich 

(todos qualificados nos autos).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pela informação constante na petição de 

fls. 66/66-v que houve a total quitação do débito, o que ocorreu na forma 

convencionada pelas partes às fls. 53/56 e homologado por sentença às 

fls. 59.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas e honorários, se houver, na forma convencionada pelas partes.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62629 Nr: 2467-86.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. F. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA EPP, Fernando 

Antonio Batista de Oliveira, Edinamarta Pereira de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17.980/A-MT

 Cumpra-se conforme determinado.

Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar 

contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50727 Nr: 2124-61.2015.811.0029

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

ALIMENTOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENEDDES HENRIQUE TEODORO 

MENDES - OAB:OAB/GO 33.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Cumprida todas as diligências, proceda-se o arquivamento dos autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65072 Nr: 207-02.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROGÉRIO PARIS - 

OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Isto posto, da análise da exordial e seus documentos, por não vislumbrar 

a presença dos requisitos de mister à concessão da medida requerida, 

indefiro-a.Cite-se o réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o 

pedido e indicar as provas que pretende produzir (art. 306 do 

CPC/15).Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48730 Nr: 1008-20.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Neuhaus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Ricardo Feitosa de Paula - 

OAB:17.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos...

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes 

e Danos Morais proposta por Nelson Neuhaus em face de CEMAT – 

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (Grupo Energisa) (ambos 

qualificados nos autos).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 
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487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado às fls. 164/165, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Ritos, HOMOLOGO o 

aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

 Custas, se houver, na modalidade convencionada entre as partes.

Cumpridos todos os expedientes, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1689 Nr: 14-56.1996.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AVELINO RAYZEL FRANÇA, ANITA 

TESSARO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NORBERTO SCHWANTES, 

Gertrud Schwantes, FLAVIO MEDEIROS DE OLIVEIRA, MARÍLIA DE 

OLIVEIRA, TARCÍSIO JOSÉ SOARES, MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA 

SOARES, EDWARD JOSÉ JÚNIOR, CARLA SINTIA SANTILLO COSTA, 

CENTRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA, NORBERTO 

MARTINS DE AZEVEDO, DALCIR AIMI, LAURINDO AIMI, NELZA DE 

QUADROS AIMI, ALVARI AIMI, INEZ SALETE BALDO AIMI, JOSÉ TRACZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:9739-A, ANGELO MIGUEL BARBOSA - OAB:9394/SC, Antonio 

Carlos de Souza - OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663, PAULO 

ANTONIO LOCATELLI - OAB:10.248/SC, Ricardo Zancanaro - 

OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fátima Fink - 

OAB:4.557/MT, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, Rógério 

Fernandes da Silva - OAB:17744-GO, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 751, cumpra-se na 

integra a determinação contida na decisão/despacho acostada às fls. 743 

– parágrafo 7.

Após, com o cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se os 

autos até ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 20/2018 – DF O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1º ESTABELECER a Escala de Plantão dos servidores da Central de 

Administração do Foro que deverão auxiliar os Juízes das Varas durante 

o Plantão Regional, estabelecido no Provimento nº 001/2013/CM, artigo 11 

§ 1º e artigo 12, durante o mês de ABRIL/2018 na forma abaixo 

discriminada:

Dia 1/4/2018 – DOMINGO – SILVANA A. S KIRSCHESH

Dia 7/4/2018 – SÁBADO – ANTONIO BRAZ SPOLTI

Dia 8/4/2018 – DOMINGO– ANTONIO BRAZ SPOLTI

Dia 14/4/2018 – SÁBADO – BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO

Dia 15/4/2018 – DOMINGO – BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO

Dia 21/4/2018 – SÁBADO – EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

Dia 22/4/2018 – DOMINGO - EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

Dia 28/4/2018 – SÁBADO – SILVA A. S. KIRSCHESH

Dia 29/4/2018 – DOMIN GO - SILVANA A. S KIRSCHESH

Dia 30/4/2018 – SEGUNDA-FEIRA - SILVANA A. S KIRSCHESH

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Artigo 2º REMETA-SE cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

dando-se ciência desta ainda, aos serventuários da justiça plantonistas.

Chapada dos Guimarães/MT, 26 de março de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 22/2018 – DF O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão dos Oficiais de Justiça, que 

deverão auxiliar os Juízes das Varas e Juizado Especial Cível e Criminal, 

DEVENDO PERMANECER NO RECINTO DO FÓRUM durante o expediente no 

mês de ABRIL/2018, na forma abaixo discriminada:

Dia 2/4/2018–segunda-feira– João Paulo L. Paes de Barros

Dia 3/4/2018–terça-feira– Adalberto Alves de Lima Filho

Dia 4/4/2018 –quarta-feira – Silvio Francisco Pillon

Dia 5/4/2018– quinta-feira– Josué Pereira dos Santos

Dia 6/4/2018 –sexta-feira – Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 9/4/2018 – segunda-feira – João Paulo L. Paes de Barros

Dia 10/4/2018 – terça-feira – Adalberto Alves de Lima Filho

Dia 11/4/2018 – quarta-feira - Silvio Francisco Pillon

Dia 12/4/2018 – quinta-feira- Josué Pereira dos Santos

Dia 13/4/2018 – sexta-feira – Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 16/4/2018– segunda-feira – Silvio Victor Leite de Campos

Dia 17/4/2018–terça-feira- João Paulo L. Paes de Barros

Dia 18/4/2018– quarta-feira- Adalberto Alves de Lima Filho

Dia 19/4/2018– quinta-feira– Silvio Francisco Pillon

Dia 20/4/2018 –sexta-feira – Josué Pereira dos Santos

Dia 23/4/2018–segunda-feira– Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 24/4/2018–terça-feira– Silvio Victor Leite de Campos

Dia 25/4/2018 – quarta-feira – João Paulo L. Paes de Barros

Dia 26/4/2018 – quinta-feira – Adalberto Alves de Lima Filho

Dia 27/4/2018 – sexta-feira - Silvio Francisco Pillon

Artigo 2º REMETA-SE cópia aos senhores plantonistas, à Presidência da 

OAB/MT, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Defensoria Pública Estadual e 

à Delegacia de Polícia Civil, dando-se ciência desta, aos serventuários da 

justiça.

Chapada dos Guimarães/MT, 26 de março de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 21/2018/DF

* A Portaria nº 21/2018/DF - referente à escala de plantão semanal dos 

Juízes e Gestores Judiciários para o mês de abril/2018 - encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

P O R T A R I A N.º 023/2018-DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – 

PJe, nas Secretarias da 1ª e 2ª Varas desta Comarca, prevista para 

ocorrer em 16.04.2018, conforme calendário fixado pelo Tribunal de 

Justiça;

CONSIDERANDO que a Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça 

realizará, nos dias 04 e 05/04/2018, treinamento com todos os servidores 

lotadas nas unidades judiciárias em que será implantado o referido 

sistema;

RESOLVE:

Art. 1.º SUSPENDER o expediente das Secretarias da 1ª e 2ª Varas desta 

Comarca, nos dias 04 e 05 de abril do corrente ano, em razão de que 

todos os servidores dessas unidades judiciárias estarão em treinamento 

na Escola dos Servidores no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Art. 2º Em razão do disposto no art. 1º, os prazos que se iniciariam ou 

venceriam nas referidas datas ficam prorrogados para o primeiro dia útil, 

mantendo-se inalteradas as audiências designadas para aqueles dias.

Art. 3º Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso, à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção 

de Campo Verde, à Defensoria Pública e ao Ministério Público, para 

conhecimento.

Chapada dos Guimarães, 26 de março de 2018.

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102583 Nr: 790-02.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katiucia Resende De Souza, Luis Fernando Da 

Silva Soares, Wesley Costa Da Silva, Allan Diego Dos Santos Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:MT21011-O, MARCONDES SARTOR - OAB:MT3585-B

 Vistos etc.

I. Designo audiência para de interrogatório, para 26/4/2018, às 17h30. 

(MT).

 II. Requisitem-se os acusados presos, devendo constar no ofício a data, 

hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Intimem-se os réu, na pessoa de seus patronos (art. 422, §1º da 

CNGC).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102747 Nr: 861-04.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASS & ARRUDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dheremy Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72489 Nr: 1282-96.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Ribeiro Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Roman Mariano 

Scolfaro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 (...) DISPOSITIVO.ANTE TODO O EXPOSTO, nos termos do art. 17, §8º c/c 

art. 23, ambos da Lei nº 8.429/92, declaro extinta a presente ação em 

razão da ocorrência da prescrição, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, II do CPC.Intimem-se.Sem custas conforme art. 18 da Lei nº 

7.347/85.Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72621 Nr: 1353-98.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elessandra da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de ref. 72 e designo audiência de instrução para o dia 18 

de abril de 2018, às 13h30m.

 Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Dê-se ciência do Ministério Público.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76415 Nr: 3019-37.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA ANTONIA DE PINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Redesigno a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18 de abril de 

2018, às 14h00min.

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Dê-se ciência do Ministério Público.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82582 Nr: 2228-34.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca do laudo médico 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103430 Nr: 1210-07.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMALIA PROCOPIO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40679 Nr: 3220-68.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilio Euzebio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37123 Nr: 3734-89.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Zenaide de O. Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32760 Nr: 2763-41.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Zenaide de O. Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32643 Nr: 2025-19.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Zoelina Freitas Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32635 Nr: 2017-42.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Projecom - Incorporação e Loteamento Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3209 Nr: 5-90.1988.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCB - Administração e Incorporação de Imóveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cimbal - Const. Imob. Mirante Bons Amigos 

Ltda, Andre Thuronyi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Bressame - 

OAB:8.616, Rodrigo Gomes Bressame - OAB:10.102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6576, Eliana Renata de Souza Fabris - OAB:12706, 

Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 Nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente INTIMADA a requerida CIMBAL - CONST. IMOB. MIRANTE 

BONS AMIGOS LTDA., na pessoa de seu advogado, para que efetuar, no 

prazo de cinco (05)dias, o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária, no importe total de R$ 523,44 (quinhentos e vinte e tres reais e 

quarenta e quatro centavos), conforme sentença de fls.508/515. Fica 

cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão 

de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas e taxas 

finais ou remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93972 Nr: 2874-10.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creonice Benedita Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taiana Castrillon Dionello - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

Como os autos não revelam qualquer hipótese de absolvição sumária, 

prevista no artigo 397 do CPP, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31/05/2017, às 16h30min.

Por conseguinte, intimem-se as testemunhas arroladas (acusação/defesa) 

fazendo constar no expediente as advertências de praxe.

Havendo testemunhas residentes em outra comarca, expeça-se a 

competente carta precatória para inquirição.

Intime-se. Requisite-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 1237-87.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 370 de 924



Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilda de Moura Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a mora da 

parte devedora/requerida, defiro a liminar de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado nas 

mãos de representante legal da parte requerente mediante autorização 

nos autos.Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação da 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, 

efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do 

Decreto-Lei n° 911/69).Consigne-se, que o prazo para o devedor 

fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 (quinze) dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que tenha 

efetuado o pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do 

Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004).Desde já, 

defiro reforço policial, caso seja necessário. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103834 Nr: 1382-46.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Recebo a inicial.

II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do CPC/2015.

III. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para 

sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 

1) probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo.

Com efeito, da certidão de nascimento acostada à inicial verifica-se que o 

nascimento do filho da autora ocorreu em 13.9.2015, ou seja, há quase 3 

(três) anos da presente data. Dessa maneira, não há que se falar em 

perigo de dano alegado, ante o transcurso do tempo para o ajuizamento da 

presente ação.

 Ademais, considerando os elementos de cognição existentes nos 

presentes autos, constata-se que não se faz presente, prima facie, a 

probabilidade do direito invocado, pois, in casu, infere-se imprescindível 

que a prova testemunhal complemente a documentação existente nos 

autos no sentido de comprovar o implemento de todos os requisitos legais 

necessários à concessão do benefício almejado.

Desta feita, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência.

IV. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no 

qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, 

em nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

V. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias 

(arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

VI. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).

VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102479 Nr: 736-36.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERNANDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Os autos vieram conclusos após a manifestação do autor para 

comprovação dos elementos necessários ao deferimento do pedido de 

justiça gratuita.

 Da análise da petição de 14.3.2018, verifica-se que o autor limitou, tão 

somente, a ratificar o pedido de justiça gratuita anteriormente apresentado, 

sem que para tanto tenha trazido aos autos qualquer documento a 

comprovar a sua hipossuficiência, não obstante tenha sido advertido 

nesse sentido na decisão anterior.

 Ademais, do cenário dos autos não se verificam elementos que 

demonstrem a insuficiência de recurso, já que, conforme documento 

acostado com a exordial o autor é proprietário de loja de representação da 

empresa Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA, de modo que se 

presume ter ele condições de recolher os valores das custas 

processuais, sem que isso implique prejuízo a si ou a sua família.

 CONCLUSÃO.

 Diante do exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça.

Dessa forma, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostem ao feito os comprovantes do recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC/2015).

Certifique-se eventual silêncio.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34175 Nr: 81-45.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital.

II. Desta feita, visando garantir a efetividade dos atos judiciais, proceda-se 

a busca de endereço da executada por meio do sistema Bacenjud.

III. Havendo informação de endereço diverso daquele consignado nos 

autos, desde já determino que seja tentada a sua citação.

Em caso negativo, determino que se proceda à sua citação por edital.

Decorrido o prazo para apresentação de embargos, com fulcro no art. 72, 

II, parágrafo único, do CPC/2015, desde já, nomeio a Defensoria Pública da 

Comarca como curadora especial, a qual deverá ser intimada para 

apresentação de defesa em favor da parte executada.

Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

V. Decorridos os prazos, tragam os autos conclusos.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63601 Nr: 3431-36.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Pereira Bueno, Maria Delzira Lucena Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMCODEC- Empresa de Colonização e 

Desenvolvimento de Chapada, Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT, Ursulino Pereira de Freitas, Junival Grangeiro Agra, Sarita 

Baracat de Arruda, Adhemar Perdono da Fonseca, Cristóvão Pedriel da 

Paixão - TABELIÃO do Cartório de Reg. de Imóveis, Claudio de Souza 

Neves, João Eloy de Souza Neves, Lídia Mercês da Paixão, Benedito 

Edmilson de Freitas Filho, Deonésio Moreira da Silva, Sarah Lacerda de 

Almeida, Gonçalo de Souza Neves, Elvandes Ilario Campos Fontes, 

Benedito Bruno de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Pereira Bueno - 

OAB:OAB MT 12.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana A. de Pinho Quintela 

Novaes - OAB:7471, Fernando Heron de Paula Guerreiro. - 
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OAB:15407, João Jorge Alves Araújo - OAB:OAB/MT 5252, Lafayette 

Garcia Novaes Sobrinho - OAB:6842

 Vistos, etc.

 I. Intimem-se os autores, para que, no prazo legal, querendo, apresentem 

réplica à contestação de fls. 108/112, já que foi levantada pela requerida 

Sarita Baracat de Arruda preliminar de ilegitimidade passiva.

 Deverão na referida oportunidade apresentar cópia do ato regulamentar 

da Lei Municipal n° 918/2000, o qual dispôs acerca do processo de 

liquidação da empresa ENCODEC S/A, uma vez que, conforme se verifica 

no art. 2° da referida lei, o Município de Chapada dos Guimarães/MT, ficou 

na obrigatoriedade de expedir o referido ato normativo (fl. 41). Anoto que 

tal documento se mostra imprescindível para compreensão dos fatos 

trazidos na inicial.

 II. Posteriormente, certifique-se a senhora gestora se todos os 

demandados foram citados.

 III. Após, venham os autos conclusos.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77796 Nr: 273-65.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Cerqueira Caldas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a advogada do Requerido, pela imprensa 

para que, no prazo de 10 dias providencie o depósito dos honorários do 

perito em cumprimento a r. decisão do dia 06/6/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 13220 Nr: 3523-29.2004.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Mieko Makino Mitsutake-ME - N. Fant. 

Comercial Planalt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

 LUZIA MIEKO MAKINO MITUSUTAKE – ME opôs exceção de 

pré-executividade à ação de execução fiscal ajuizada pela UNIÃO 

FEDERAL em seu desfavor.

 Alega a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

regular do processo, ao sustentar que nunca teria sido notificada no 

procedimento administrativo que deu ensejo à constituição do crédito 

tributário.

Aduz que a ausência de juntada do procedimento administrativo fiscal 

respectivo macularia a execução, por não lhe oportunizar a defesa 

adequada.

 Afirma que a pretensão executória estaria alcançada pela prescrição, 

sob o fundamento que teriam transcorrido 21 (vinte e um anos) sem que a 

excipiente fosse sequer citada da demanda.

 Sustenta, ao final, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, em razão 

de serem decorrentes de aplicação em conta poupança, cujo valor não 

supera o valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos.

 Às fls. 160/162verso, a União apresentou impugnação à exceção oposta, 

postulando a improcedência dos pedidos.

 Juntou na oportunidade os documentos de fls. 163/184.

É o relatório.

 Decido.

 Ressalta-se, de plano, que o instituto da exceção de pré-executividade, 

também chamada de objeção de pré-executividade e de não executividade 

ou inexecutividade, segundo doutrina e jurisprudência, trata-se de criação 

pretoriana, objeto de análise desenvolvida inicialmente no Brasil pelo 

renomado jurista Pontes de Miranda, que somente deve ser utilizada, como 

a própria denominação determina, em caráter excepcional.

 Sendo assim, possui cabimento quando flagrante a falta de condições de 

ação ou de pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, que inquinem de nulidade o processo de 

execução, inviabilizando o seu prosseguimento.

Encontra-se presente em hipótese que versar sobre matéria de ordem 

pública reconhecível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, 

podendo o julgador ou o colegiado argui-la de ofício, de plano, extinguindo 

o processo sem julgamento do mérito. Destarte, o vício deve ser aparente, 

perceptível de plano, cuja ocorrência se revele sem dúvidas, não sendo 

instrumento, portanto, para discussão de mérito.

A exceção de pré-executividade é de se ver limitada a questões formais 

de preenchimento de pressupostos processuais, sob pena de se violentar 

o sistema processual em vigor, pelo qual a defesa da executada se dá via 

embargos à execução.

Para que a exceção seja acolhida, é preciso que o vício existente no título 

seja palpável, ou seja, é preciso que, sem maiores indagações, o 

magistrado se convença de que, realmente, a ação não tem como 

prosseguir.

Nesse sentido, não há elementos que indiquem a ausência de notificação 

da parte excipiente no processo administrativo fiscal que resultou na 

constituição do crédito tributário. Tal fato, por ser constitutivo do direito do 

excipiente deveria estar devidamente demonstrado, o que, repita-se, não 

ocorreu na hipótese.

 Ademais, ressalta-se não haver obrigatoriedade de juntada do respectivo 

procedimento administrativo, como condição de certeza, liquidez e 

exigibilidade da obrigação tributária, tampouco a apresentação do 

documento pode ser considerada como requisito da ação de execução 

fiscal.

A propósito, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de 

juntada do processo administrativo tributário é do contribuinte:

 “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E 

LIQUIDEZ. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO 

OBJETO DO RECURSO ESPECIAL EM CONTRARIEDADE À 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o ônus da juntada 

do processo administrativo fiscal é do contribuinte, não havendo que falar 

em cerceamento de defesa em razão do indeferimento requerido pelo 

executado. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.460.507/SC, Rel. Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 

16/03/2016; AgRg no REsp 1.559.969/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 1º/12/2015, DJe 17/12/2015;AgRg no REsp 1.523.791/RS, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 

14/09/2015;AgRg no REsp 1.523.774/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015.

II - Correta portanto a decisão que deu provimento ao recurso especial 

para afastar o obrigatoriedade de a recorrente promover a juntada aos 

autos da cópia do processo administrativo fiscal.

III - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 

1619983/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 14/2/2018 – sem grifo no 

original)

Ademais, ainda neste raciocínio, a alegação de impenhorabilidade dos 

valores bloqueado é desacompanhada de qualquer prova nesse sentido. 

De modo que sua rejeição se impõe, uma vez que a referida alegação 

demanda ampla discussão probatória.

DA PRESCRIÇÃO

 Analisando os autos, nota-se que a alegação de prescrição seria 

decorrente do transcurso do quinquênio legal contado da data do 

lançamento do crédito tributário até a data em que foi proferido despacho 

que recebeu a inicial.

 Nesse sentido, observa-se que o crédito tributário teve seu lançamento 

na data de 3.3.2008 (fl. 52), tendo sido, em seguida, apresentado pedido 

de parcelamento por parte da executada na data de 3.7.2008 (fl. 47). 

Ocorre que, somente em 1°.7.2013 (fls. 9/10) foi proferido despacho 

determinando a citação da parte executada.

 No entanto, a despeito de ser o despacho que ordena a citação causa de 

interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, I, do CTN, 

conforme dispunha o art. 219, § 1°, do CPC/1973 (em vigor à época), a 

interrupção retroagirá à data do protocolo da demanda.

 “Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e 
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faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, 

constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da 

ação.” (sem grifo no original)

 Assim, sem delongas, para efeito da fluência do prazo prescricional, deve 

ser considerada a data de 23.12.1996, por ser a que foi proposta a 

demanda e não a data de 2.8.2004 (data em que foi realizada a citação).

 Ainda mais quando a morosidade na realização do ato citatório não se 

deu em razão de desídia do exequente. Nestes termos, dispõe a Sumula 

106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado 

para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao 

mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de 

prescrição ou decadência.”

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por 

Luzia Mieko Makino Mitusutake – ME.

 II. Certifique-se a Sra. Gestora acerca do montante depositado nos autos, 

intimando-se, posteriormente, o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique os dados bancários para levantamento dos 

referidos valores.

 III. Posteriormente, apresentadas as informações bancárias, expeça-se, 

independente de outra providência, o respectivo alvará de levantamento.

 IV. Com o levantamento dos referidos valores, deverá o exequente 

apresentar memória atualizada de seu crédito, descontados os valores 

levantados, o que deverá ser feito no prazo de 15 (quinze) dias, quando 

requererá o que entender de direito, dando prosseguimento à execução.

V. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. O silêncio deverá ser certificado.

VI. Expeça-se o necessário.

 VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93743 Nr: 2768-48.2017.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeremias Alves da Silva, Vandilene Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A., José Nóia de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:12130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o confinante José Nóia de Oliveira não foi encontrado para 

Citação, conforme devolução do AR, juntado em 08/03/2018. Assim, em 

cumprimento das determinações legais, impulsiono estes autos, para 

intimação do advogado da parte requerente, via imprensa, para 

manifestar-se nos autos acerca da devolução da carta de citação, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 18886 Nr: 1560-78.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAePSRL, AEdV, AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada pelo HSBC BANK BRASIL S/A em 

desfavor de EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER e ARISTEU BERTOLIN.

 À fl. 200, o feito foi extinto nos termos do art. 485, III e § 1°, do Código de 

Processo Civil, ante a desídia do requerente em não promover os atos e 

diligências que lhe incumbiam.

 Irresignado, o exequente apresentou embargos de declaração, 

sustentando omissa e contraditória, já que não teria sido o exequente 

intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao processo.

É o relatório.

Decido.

Analisando os argumentos da parte autora, conclui-se que o seu intuito é 

modificar a decisão guerreada e não de ver sanada suposta obscuridade.

Primeiramente, é importante frisar que os embargos de declaração têm a 

finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão, 

razão pela qual, a irresignação quanto à extinção sem resolução de mérito 

deverá ser vindicada por meio de recurso próprio.

 Nesse sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 

OBSCURIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. FINALIDADE. REJULGAMENTO. 

CAUSA. VIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. ESCLARECIMENTO. MATÉRIA. 

ACÓRDÃO. PRIMEIRA TURMA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de 

declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao 

saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não 

se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. No caso concreto, 

sob a alegação de obscuridade, os embargantes almejam na verdade o 

reexame do acórdão paradigma para que seja feita nova análise das teses 

discutidas nele, isso com o objetivo de caracterizar como correto o cotejo 

analítico, o acórdão embargado tendo decidido, contudo, que as teses 

processuais eram dessemelhantes. 3. Na mesma esteira, a Primeira Seção 

não tem competência para esclarecer omissão a respeito do momento 

processual a partir do qual a nulidade deverá incidir se isso foi decidido 

apenas no acórdão da Primeira Turma, bem como levando-se em 

consideração que a Seção sequer conheceu dos embargos de 

divergência. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 

1035444 AM 2009/0085793-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 19/05/2015)

Por fim, é relevante destacar que, houve a intimação pessoal da parte 

exequente, conforme se vê pelo AR de fl. 198verso, não havendo que se 

falar em inobservância à regra do art. 485, § 1°, do Código de Processo 

Civil.

 Assim sendo, conforme salientado alhures, restou evidente o intento de 

modificar a sentença proferida nos autos.

 DISPOSITIVO.

Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, CONHEÇO dos embargos opostos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.

Desta feita, cumpra-se integralmente a sentença prolatada.

Havendo interposição de recurso de apelação, proceda-se na forma do 

art. 1.010 do CPC.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79936 Nr: 1152-72.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Daltro Filho, José de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio José Barros 

Campos - OAB:13.259, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 Desta feita, evidenciados indícios suficientes da existência de atos de 

improbidade, estando a inicial em devida forma e inocorrentes as 

hipóteses de rejeição do art. 17, §8°, da Lei n° 8.429/92, com fulcro no §9° 

do mesmo artigo, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e DETERMINO a citação dos 

demandados, para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis. Consigne-se no mandado de citação e intimação que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC/2015).II. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público. III. Posteriormente, em sendo o caso, intime-se a parte autora para 

que manifeste nos termos do art. 350 do CPCIV. Intimem-se as partes da 

presente decisão.V. Expeça-se o necessário. VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 94390 Nr: 3098-45.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138

 I. Desta feita, evidenciados indícios suficientes da existência de atos de 

improbidade, estando a inicial em devida forma e inocorrentes as 

hipóteses de rejeição do art. 17, §8°, da Lei n° 8.429/92, com fulcro no §9° 

do mesmo artigo, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e DETERMINO a citação do 

demandado, para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis. Consigne-se no mandado de citação e intimação que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC/2015).II. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público. III. Posteriormente, em sendo o caso, intime-se a parte autora para 

que manifeste nos termos do art. 350 do CPC.IV. Intimem-se as partes da 

presente decisão.V. Expeça-se o necessário. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103835 Nr: 1383-31.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAUBER CAYE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De outro lado, visando adequar as necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela do direito vindicado, com fulcro no art. 

139, VI do CPC/2015 e art. 1°, da Recomendação Conjunta n° 01/2015 do 

CNJ, estabelecida entre o CNJ, a Advocacia-Geral da União e o Ministério 

da Previdência Social, altero a ordem de produção de prova e DETERMINO, 

antes da citação da autarquia previdenciária, a realização de perícia 

médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade laborativa. 

V. Para tanto, NOMEIO como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. O exame 

médico consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de 

seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas.VI. 

Para a realização da perícia, observem-se as seguintes determinações:a) 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou 

arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, 

§1°, I, CPC/2015);b) Após, deverá a secretaria deste Juízo designar data e 

hora para realização da perícia nas dependências do Fórum da Comarca, 

conforme sua disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com 

tempo suficientemente hábil, o perito nomeado, a parte autora e seu(sua) 

advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103046 Nr: 1031-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Bataglini, Vilma Piva Battaglini, Paulo 

Humberto Alves de Freitas, RENATO ALVES DE FREITAS, Rafael Piva 

Battlaglini, ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Recolhidos os valores referentes às custas processuais, DEFIRO a 

pretensão executória de título extrajudicial (arts. 783, 784 e 798, 

CPC/2015).

II. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (art. 829, CPC/2015), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a ser cumprida pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, a qual deverá recair 

sobre bem eventualmente já indicado na inicial pela parte exequente, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada (art. 829, §1° e 

§2°, CPC/2015).

III. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento no prazo mencionado (art. 827, §1°, 

CPC/2015).

IV. Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC/2015 (art. 915, 

CPC/2015).

V. Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, CPC/2015).

VII. Intimem-se.

VIII. Expeça-se o necessário.

 IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78167 Nr: 431-23.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander Banespa s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ANDERSON LÚCIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do Requerente pela imprensa, 

para que no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, tendo em vista o decurso de prazo do pedido de suspenso 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76131 Nr: 2880-85.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I. Aguarde-se o julgamento dos embargos opostos.

 II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 70768 Nr: 651-55.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Nulfo de Freitas, Vanessa 

Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7355, FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - 

OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I- Designo o dia 9.4.2018, às 13 horas, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

II- Intime(m)-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela(s) 

defesa(s), residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso 

seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 374 de 924



 III- Intime(m)-se o(a,s) acusado(a,s), seu (s) advogado (s), caso existente 

no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se 

for o caso.

IV- Se o(s) réu(s) estiver(em) preso(s), requisite(m)-se.

V- Intime eventual vítima existente no feito.

VI- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86656 Nr: 4035-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERST BERTOLIN, CÁSSIA 

THEREZA MONTEIRO GODOY BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar nos autos quanto as 

correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77733 Nr: 248-52.2016.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Eulália Fernandes Moreira, Joaci Sebastião 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Camilo Fernandes, Nilson Antonio 

Fernandes, Gilson Abadia Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:6540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar quanto Laudo de Constatação e 

encaminho os autos à expedição de documentos para cumprimento do 

item III da r. decisão do dia 05/7/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96321 Nr: 4149-91.2017.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Medeiros Tostes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Stefany Tostes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 70768 Nr: 651-55.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Nulfo de Freitas, Vanessa 

Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7355, FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - 

OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Certifico que, tendo em vista que a testemunha: Weliton Edson dos 

Santos, arrolada pela defesa do acusado: Antonio Augusto, atualmente 

encontra-se solto, impulsiono o presente, intimando o advogado do 

denunciado pela impresnsa, para no prazo de 10 dias, informar o atual 

endereço da testemunha.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59953 Nr: 1114-65.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOACIR FERREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

33764077115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/05/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MOACIR 

FERREIRA DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20131801/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/03/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 7.525,59

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40592 Nr: 3548-95.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clausio Ludke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUSIO LUDKE, Cpf: 21262101972, Rg: 

1.133.338, Filiação: Edio Ludke e Herta Ludke, data de nascimento: 

24/09/1953, brasileiro(a), natural de Cunha Porã-SC, casado(a), Telefone 

065 8116-9551. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em face de CLAUSIO LUDKE, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IMPOSTO PREDIAL 

E TERRITORIAL URBANO-IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 133688/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.335,79

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 36769 Nr: 1-23.2200.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idimar Francisco de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IDIMAR FRANCISCO DE ASSIS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em face de IDIMAR 

FRANCISCO DE ASSIS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3046/3047/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.057,62

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36451 Nr: 3189-19.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEIDE MARIA DA SILVA. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em face de CLEIDE MARIA DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IMPOSTO 

PREDIAL E TERRITORIAL URBANO- IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 930/931/932/937/938/2009, 939/940/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.096,78

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36013 Nr: 1800-62.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E B de Resende, Elindomar Borges de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E B DE RESENDE, CNPJ: 05349640000125 

e atualmente em local incerto e não sabido ELINDOMAR BORGES DE 

RESENDE, Cpf: 36300454134, Rg: 433.084, Filiação: José Resende de 

Oliveira e Diná Borges de Oliveira, data de nascimento: 23/07/1964, 

brasileiro(a), natural de Santa Vitória-MG, solteiro(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de E B DE 

RESENDE e ELINDOMAR BORGES DE RESENDE, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO- ICMS 

GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20108173/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/09/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.028,02

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 13826 Nr: 344-53.2005.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lassemar Xavier da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:1182111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LASSEMAR XAVIER DA SILVA, Cpf: 

13271300178, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: para ciência da Penhora realizada, bem como, querendo, opor 

Embargos no prazo de (trinta) dias, contados a partir da juntada aos autos 

da prova da intimação da penhora,neste caso deverá garantir 

completamente a execução (art. 16, § 1° da lei 6830/80)

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução fiscal ajuizada pelo 

Ibama- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos em desfavor 

de Lassemar Xavier da Silva, o Exequente é credor da dívida no valor de 

R$ 9.490,96 ( nove mil quatrocentos e noventa reais e noventa e seis 

centavos), decorrente da Divida ativa inscrita sob n° 510000065131

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I.Diante do teor do AR de fl. 68, proceda-se 

a intimação do executado por edital. II.Após, intime-se o exequente para 

que manifeste em 15 (quinze) dias. III. Expeça-se o necessário.IV. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 15 de março de 2018

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101214 Nr: 114-54.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaderson Mendes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de 

AILTON DIAS DE SOUZA, pelo cometimento dos delitos descritos na 

denúncia.

 Em sede de plantão judiciário, a prisão em flagrante foi convertida em 

prisão preventiva.

 Posteriormente, em 15.1.2018, foi indeferido o pedido de revogação da 

prisão preventiva.
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 A denúncia foi recebida na data de 25.1.2018.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia e veiculou pedido de 

revogação da custódia cautelar.

Os autos vieram conclusos para análise do aludido pedido.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando o pedido de revogação veiculado pela defesa do acusado, 

infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, conforme salientado na decisão datada de 15.1.2018 (feito 

cód. 101022), no caso dos autos vislumbra-se a presença da 

materialidade delitiva e dos indícios de autoria.

Ademais, a manutenção da custódia é medida necessária a fim de 

assegurar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos 

atos em tese praticados pelo acusado, necessidade esta que foi 

reconhecida, inclusive, por ocasião do julgamento do “Habeas Corpus” nº 

1000454-53.2018.8.11.0000, no qual denegou-se a ordem de soltura.

Assim sendo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato 

novo que, concreta e objetivamente, justifique a sua revogação, a prisão 

preventiva, anteriormente decretada, deve ser mantida.

DISPOSITIVO.

I. Diante do exposto, subsistentes os motivos que a ensejaram, INDEFIRO o 

pedido do denunciado e MANTENHO a sua prisão preventiva.

II. Designo o dia 24.4.2018, às 13h30m, para realização de audiência de 

instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

 Intimem-se o acusado, seu advogado e o Ministério Público.

Requisite-se o réu.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103662 Nr: 1316-66.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, promova a substituição 

nos autos da cópia dos documentos pessoais da autora, ‘declaração de 

aptidão ao PRONAF(?)’, comunicado de decisão, os quais, dada a 

precariedade com que foram reproduzidos, são absolutamente 

ininteligíveis.

 II. Certifique-se eventual silêncio.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102690 Nr: 839-43.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE FLAVIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DO NASCIMENTO, SNDR, JNDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando a emenda à inicial de 6.3.2018, nota-se que não houve a 

qualificação completa dos requeridos, conforme determina o art. 319, II, do 

CPC/2015. Não há também sequer alegação de impossibilidade de 

apresentação das referidas informações.

 II. Dessa maneira, intime-se a parte autora, por intermédio de sua 

advogada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a qualificação 

completa dos requeridos.

III. Certifique-se eventual silêncio.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72423 Nr: 1239-62.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto César Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Transporte Tarcisio Barbosa de 

Oliveira - ME, Sulamérica Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Denner B. Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB/MT 

13.245-A, Diego José da Silva - OAB:10030

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes pela imprensa 

para no prazo de 15 dias, manifestem se desejam produzir outras provas, 

além das carreadas nos autos, especificando e justificando a 

necessidade em caso positivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81184 Nr: 1564-03.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÇARA ROZIN DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, Pablo Ramires Fonseca - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse na execução da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87089 Nr: 4205-61.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO FRANCISCO PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse na execução da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67972 Nr: 3247-46.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERI LENCINA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse na execução da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79100 Nr: 785-48.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herno Teske

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - 

OAB:14448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse na execução da 

sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-21.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALCRENE SOARES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, intimo a 

parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 

10 (dez), nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos 

Guimarães-MT, 26 de março de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - 

Gestora de Secretaria.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PINHEIRO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000104-90.2018.8.11.0024 REQUERENTE: SEBASTIAO PINHEIRO DE 

SA REQUERIDO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

CHAPADA DOS GUIMARAES Vistos etc. Trata-se de reclamação cível 

proposta por Sebastião Pinheiro de Sá em face de SAAE – Sistema 

Autônomo de Água e Esgoto. No caso em tela, vislumbro que se trata de 

concessão de liminar para determinar a obrigação de fazer do requerido 

em reativar o fornecimento de água e esgoto indevidamente suspenso. 

Assim, para que seja deferida a tutela de urgência em qualquer ação, é 

necessária a presença dos requisitos cumulativamente de: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

relação ao perigo de dano, há a possibilidade de causar prejuízos à parte 

reclamante, em razão da essencialidade do serviço prestado, no caso o 

fornecimento de água que é primordial para a alimentação, saúde e higiene 

pessoal; mas é necessário que também analisemos a probabilidade do 

bom direito. Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento da parte autora 

em ter contratado a empresa requerida para fornecimento do serviço, 

devidamente comprovado pelo pagamento dos boletos e a declaração 

escrita de que houve erro no Sistema de Informação que administra o 

pagamento de tarifas em débito em conta, conforme se depreende dos 

documentos anexados à exordial. Desta forma, vislumbro que há falha na 

prestação do serviço oferecido pela promovida, sem justificativa plausível, 

o que, por si só o obriga a adimplir com o contrato firmado entre as partes. 

ANTE O EXPOSTO, conforme acima fundamentado, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente, para determinar que a parte 

promovida promova o fornecimento do serviço de água e esgoto ao 

promovente, no prazo máximo de 48 horas, contados da data da intimação 

da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de 

37.480,00. Designe-se, a secretaria, data para a Audiência de Conciliação, 

após intimem-se as partes. No mesmo ato, cite-se, por Carta de Citação, 

conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar 

as consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar 

defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá 

haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de 

pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO)

JANAINA CARVALHO DE OLIVEIRA OAB - 973.908.101-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO PERTILE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000078-92.2018.8.11.0024 REQUERENTE: JANAINA CARVALHO DE 

OLIVEIRA - ME REPRESENTANTE: JANAINA CARVALHO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ELIDO PERTILE & CIA LTDA - ME, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos etc. Trata-se de Reclamação com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Janaina Carvalho de Oliveira-ME, em face de Elido 

Pertile Cia LTDA ME e Banco Santander S.A, com o fito de retirar o seu 

nome dos cadastros de proteção ao crédito, ao argumento que não é 

responsável pelo débito levado a efeito naqueles anais, porquanto não 

firmou com a parte promovida qualquer contrato de prestação de serviço, 

além de discutir matéria sobre o dano moral causado pela restrição 

indevida. No caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela 

de urgência. Assim, para que seja deferida, em qualquer ação, são 

necessários ao mesmo tempo dois requisitos básicos: probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Segundo o Mestre Humberto Theodoro Junior em sua obra Processo 

Cautelar – 16ª Ed.pág. 77. Diz que: Para a obtenção da tutela cautelar, a 

parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela 

definitiva, venham faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria 

tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, 

desvio, deterioração, ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas 

necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do 

processo principal. Com relação ao caso em tela, vislumbro que pode 

haver o perigo de dano, e causar prejuízos à parte promovente, não só 

sócio-econômico, como também moral, mas é necessário que também 

analisemos a probabilidade do direito, o que o Mestre Humberto Theodoro 

Junior na sua mesma obra na pág. 74, nos ensina: Para a tutela cautelar, 

portanto basta a provável existência de um direito a ser tutelado no 

processo principal. E nisto consistiria o fumus boni iuris, isto é, no juízo de 

probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado e o 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido no processo 

principal. Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento da parte autora 

em jamais ter realizado qualquer contrato de prestação de serviço com a 

parte reclamada, inexistindo, portanto, base legal para a manutenção da 

restrição de seus dados junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se há questionar o prejuízo diante próprio significado 

proclamado e apontado pelo órgão criado pelos bancos - o SERASA/SPC 
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e outros órgãos de proteção ao crédito: pois nesses órgãos, constam das 

listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das 

obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito 

e confiança. Ademais, a inteligência do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor nos ensina que: Na cobrança de débitos o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA. 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. Estando em discussão a existência da 

dívida e inexistindo prejuízo à demandada, é cabível o deferimento de 

liminar que cancela e/ou obsta a inscrição do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito. Agravo provido. Decisão liminar. (Agravo 

de Instrumento Nº 70017635798, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2006). I. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte promovente, e DETERMINO que a parte promovida 

providencie, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos bancos 

de dados de SERASA/SPC, em ralação aos débitos discutidos nos 

presentes autos. II. Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova em 

favor da parte promovente, ante a sua hipossuficiência técnica, o que 

faço com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado nº 53 do FONAJE). III. Aguarde-se, a realização da Audiência 

de Conciliação designada pelo PJe quando da distribuição. IV. Cite-se, por 

Carta de Citação, conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, 

devendo desta constar as consequências para o caso de ausência, o 

prazo para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. V. Intimem-se. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 26 

de março de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-38.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000101-38.2018.8.11.0024 REQUERENTE: EDNA MACHADO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Reclamação com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Edna Machado da Silva, em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Enegia S.A., com o fito de retirar o seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito, ao argumento que não é 

responsável pelo débito levado a efeito naqueles anais, porquanto não 

firmou com a parte promovida qualquer contrato de prestação de serviço, 

além de discutir matéria sobre o dano moral causado pela restrição 

indevida. No caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela 

de urgência. Assim, para que seja deferida, em qualquer ação, são 

necessários ao mesmo tempo dois requisitos básicos: probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Segundo o Mestre Humberto Theodoro Junior em sua obra Processo 

Cautelar – 16ª Ed.pág. 77. Diz que: Para a obtenção da tutela cautelar, a 

parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela 

definitiva, venham faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria 

tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, 

desvio, deterioração, ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas 

necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do 

processo principal. Com relação ao caso em tela, vislumbro que pode 

haver o perigo de dano, e causar prejuízos à parte promovente, não só 

sócio-econômico, como também moral, mas é necessário que também 

analisemos a probabilidade do direito, o que o Mestre Humberto Theodoro 

Junior na sua mesma obra na pág. 74, nos ensina: Para a tutela cautelar, 

portanto basta a provável existência de um direito a ser tutelado no 

processo principal. E nisto consistiria o fumus boni iuris, isto é, no juízo de 

probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado e o 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido no processo 

principal. Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento da parte autora 

em jamais ter realizado qualquer contrato de prestação de serviço com a 

parte reclamada, inexistindo, portanto, base legal para a manutenção da 

restrição de seus dados junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se há questionar o prejuízo diante próprio significado 

proclamado e apontado pelo órgão criado pelos bancos - o SERASA/SPC 

e outros órgãos de proteção ao crédito: pois nesses órgãos, constam das 

listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das 

obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito 

e confiança. Ademais, a inteligência do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor nos ensina que: Na cobrança de débitos o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA. 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. Estando em discussão a existência da 

dívida e inexistindo prejuízo à demandada, é cabível o deferimento de 

liminar que cancela e/ou obsta a inscrição do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito. Agravo provido. Decisão liminar. (Agravo 

de Instrumento Nº 70017635798, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2006). I. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte promovente, e DETERMINO que a parte promovida 

providencie, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos bancos 

de dados de SERASA/SPC, em ralação aos débitos discutidos nos 

presentes autos. II. Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova em 

favor da parte promovente, ante a sua hipossuficiência técnica, o que 

faço com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado nº 53 do FONAJE). III. Aguarde-se, a realização da Audiência 

de Conciliação designada pelo PJe quando da distribuição. IV. Cite-se, por 

Carta de Citação, conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, 

devendo desta constar as consequências para o caso de ausência, o 

prazo para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. V. Intimem-se. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 26 

de março de 2018

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – MARÇO/2018

PORTARIA Nº 33/2018-DF

Juiz Diretor: Maurício Alexandre Ribeiro

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão Regional na 1ª Instância do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

Considerando que a Portaria nº 678/2017-PRES, estabelece pontos 

facultativos nos dias 28 e 29 e feriado no dia 30, em razão do feriado da 

Paixão de Cristo;

Considerando o afastamento do servidor Antônio Carlos das Chagas a 

partir de 11/10/2017 a 09/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza 

Nicastro, a partir de 21/02/2018, para tratamento de saúde;

Considerando o afastamento do servidor Cícero de Assis, no período de 

25/01/2018 a 02/03/2018;

Considerando o afastamento da servidora Nair Santos Rockemback, para 

tratamento de saúde;

Considerando que o afastamento da servidora Flávia Liziana Vacaro de 

Aquino Monguini, no período de 13/03/2018 a 07/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Maria Aparecida Tiburcio 

Cavalcanti, no período de 19/03/2018 a 20/04/2018;
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Considerando o deferimento da permuta dos Magistrados Fernando Kendi 

Ishikawa e Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade;

Considerando o deferimento de permuta entre os Magistrados Maurício 

Alexandre Ribeiro e Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade;

Considerando a permuta deferida entre as servidoras Francieli Mocci 

Gaiardoni e Ely Regina Maniezzo Pina;

Considerando o afastamento da Magistrada Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade, no período de 26/03/2018 a 02/04/2018;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de MARÇO/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.03.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride 

Antônia Nunes Luiz Donizetti Rocha

01.03.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Myrna 

N. Q. Leite Viana Luiz Donizetti Rocha

02.03.18 Sexta-feira (Até às12h) Fernando Kendi Ishikawa Myrna N. Q. 

Leite Viana José Roberto Fregato

02.03.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. 

Rissi José Roberto Fregato

03.03.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. Rissi Luiz Donizetti 

Rocha

04.03.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. Rissi Luiz Donizetti 

Rocha

05.03.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. 

Rissi Manuel E. Martins

05.03.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira 

Andrade Rosimeire S. da Silva Manuel E. Martins

06.03.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Rosimeire S. da Silva Cícero de Assis

06.03.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Douglas Ferreira Corsini Cícero de Assis

07.03.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Douglas Ferreira Corsini José Roberto Fregato

07.03.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis José Roberto Fregato

08.03.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis Luiz Donizetti Rocha

08.03.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen Luiz Donizetti Rocha

09.03.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen Manuel E. Martins

09.03.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Franciele 

Mocci Gaiardoni Manuel E. Martins

10.03.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Franciele M. Gaiardoni Cícero de 

Assis

11.03.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Franciele M. Gaiardoni Cícero de 

Assis

12.03.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Franciele 

Mocci Gaiardoni José Roberto Fregato

12.03.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Maria A. S. Rissi José Roberto Fregato

13.03.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. 

Rissi Luiz Donizetti Rocha

13.03.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely 

Regina Maniezzo Pina Luiz Donizetti Rocha

14.03.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina 

Maniezzo Pina Manuel E. Martins

14.03.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Franciele Mocci Gaiardoni Manuel E. Martins

15.03.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Franciele 

Mocci Gaiardoni Cícero de Assis

15.03.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis

16.03.18 Sexta-feira (Até às12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni José Roberto Fregato

16.03.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Ely 

Regina Maniezzo Pina José Roberto Fregato

17.03.18 Sábado Fernando Kendi Ishikawa Ely Regina Maniezzo Pina 

Manuel E. Martins

18.03.18 Domingo Fernando Kendi Ishikawa Ely Regina Maniezzo Pina 

Manuel E. Martins

19.03.18 Segunda-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Ely Regina 

Maniezzo Pina Luiz Donizetti Rocha

19.03.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Lenair 

da Silveira Luiz Donizetti Rocha

20.03.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Lenair da 

Silveira Cícero de Assis

20.03.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva Cícero de Assis

21.03.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva José Roberto Fregato

21.03.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia 

N. C. Dominguez José Roberto Fregato

22.03.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia N. C. 

Dominguez Manuel E. Martins

22.03.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. 

V. de A. Monguini Manuel E. Martins

23.03.18 Sexta-feira (Até às12h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. V. de 

A. Monguini Luiz Donizetti Rocha

23.03.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha

24.03.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni José 

Roberto Fregato

25.03.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni José 

Roberto Fregato

26.03.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni Cícero de Assis

26.03.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Irene Celiane Luque Cícero de Assis

27.03.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Irene Celiane 

Luque Manuel E. Martins

27.03.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Manuel E. Martins

28.03.18 Quarta-feira (Ponto Facultativo) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha

29.03.18 Quinta-feira (Ponto Facultativo) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair 

da Silveira José Roberto Fregato

30.03.18 Sexta-feira (Feriado) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da 

Silveira Cícero de Assis

31.03.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Luiz 

Donizetti Rocha

ENDEREÇOS E TELEFONES:

Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Franciele Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883
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Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 26 de março de 2018.

MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Em Substituição Legal

PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – ABRIL/2018

PORTARIA Nº 34/2018-DF

Juiz Diretor: Maurício Alexandre Ribeiro

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão Regional na 1ª Instância do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

Considerando que a Portaria nº 678/2017-PRES, estabelece ponto 

facultativo no dia 30, em razão do feriado do Dia do Trabalho;

Considerando o afastamento do servidor Antônio Carlos das Chagas a 

partir de 11/10/2017 a 09/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza 

Nicastro, a partir de 21/02/2018, para tratamento de saúde;

Considerando o afastamento da servidora Maria Aparecida Tiburcio 

Cavalcanti, no período de 19/03/2018 a 20/04/2018;

Considerando o afastamento do servidor Douglas Ferreira Corsini, no 

período de 19/03/2018 a 27/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Dinoerce Castardo Bocchi 

henchen, no período de 11/04/2018 a 18/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Maria A. Cavalcante Tiburcio, 

no período de 19/03/2018 a 17/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Myrna N. Q. Leite Viana, no 

período de 03/04/2018 a 12/04/2018;

Considerando o afastamento do Magistrado Jean Paulo Leão Rufino;

Considerando o afastamento do Magistrado Fernando Kendi Ishikawa;

Considerando o afastamento da Magistrada Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade, no período de 26/03/2018 a 02/04/2018;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de ABRIL/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.04.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Lenair da Silveira Luiz Donizetti 

Rocha

02.04.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Lenair da 

Silveira Manuel Eugênio Martins

02.04.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ana 

Maria Guimarães Manuel Eugênio Martins

03.04.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ana Maria 

Guimarães Cícero de Assis

03.04.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Rosângela Block Banazeski Cícero de Assis

04.04.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Rosângela Block Banazeski José Roberto Fregato

04.04.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Neuride Antônia Nunes José Roberto Fregato

05.04.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Neuride Antônia Nunes Manuel Eugênio Martins

05.04.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Rosimeire S. da Silva Manuel Eugênio Martins

06.04.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Rosimeire S. da Silva Luiz Donizetti Rocha

06.04.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Nair Santos 

Rockemback Luiz Donizetti Rocha

07.04.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Nair Santos Rockemback Manuel 

E. Martins

08.04.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Nair Santos Rockemback Manuel 

E. Martins

09.04.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Nair Santos 

Rockemback Cícero de Assis

09.04.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira 

Andrade Nair Santos Rockemback Cícero de Assis

10.04.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade Nair 

Santos Rockemback José Roberto Fregato

10.04.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis José Roberto Fregato

11.04.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis Luiz Donizetti Rocha

11.04.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Maria A. Soares Rissi Luiz Donizetti Rocha

12.04.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade Maria 

A. Soares Rissi Cícero de Assis

12.04.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Ely Regina Maniezzo Pina Cícero de Assis

13.04.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade Ely 

Regina Maniezzo Pina Manuel Eugênio Martins

13.04.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton 

Andrade da Silva Manuel Eugênio Martins

14.04.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Eriton Andrade da Silva 

Cícero de Assis

15.04.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Eriton Andrade da Silva 

Cícero de Assis

16.04.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton 

Andrade da Silva José Roberto Fregato

16.04.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Myrna N. Q. L. Viana José Roberto Fregato

17.04.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Myrna N. Q. 

L. Viana Luiz Donizetti Rocha

17.04.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Franciele Mocci Gaiardoni Luiz Donizetti Rocha

18.04.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Franciele 

Mocci Gaiardoni Manuel Eugênio Martins

18.04.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Manuel Eugênio Martins

19.04.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni José Roberto Fregato

19.04.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair 

da Silveira José Roberto Fregato

20.04.18 Sexta-feira (Até às12h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da 

Silveira Cícero de Assis

20.04.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria 

A. C. Tibúrcio Cícero de Assis

21.04.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. C. Tibúrcio José 

Roberto Fregato

22.04.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. C. Tibúrcio José 

Roberto Fregato

23.04.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. 

C. Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha

23.04.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen Luiz Donizetti Rocha

24.04.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Dinoerce C. 

B. Henchen Manuel Eugênio Martins

24.04.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria 

A. C. Tibúrcio Manuel Eugênio Martins

25.04.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. 

C. Tibúrcio Cícero de Assis

25.04.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Eriton Andrade da Silva Cícero de Assis

26.04.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton 

Andrade da Silva Luiz Donizetti Rocha

26.04.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Patrícia N. C. Dominguez Luiz Donizetti Rocha

27.04.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de O. Andrade Patrícia N. 

C. Dominguez José Roberto Fregato

27.04.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Patrícia N. 

C. Dominguez José Roberto Fregato

28.04.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. Dominguez Luiz 

Donizetti Rocha

29.04.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. Dominguez Luiz 

Donizetti Rocha

30.04.18 Segunda-feira Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. Dominguez 

Manuel Eugênio Martins
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ENDEREÇOS E TELEFONES:

Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Franciele Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 26 de março de 2018.

MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Em Substituição Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 20878 Nr: 2076-22.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA APARECIDA DO NORTE LTDA, CICERO 

LEMOS DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA, HSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:MT 2680, Manoel Augusto de F. Coelho - OAB:MT 

4.937

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte requerida (Norte Sul Medicamentos Ltda), 

na pessoa de seu advogado(a), para no prazo de 15(quinze) efetuar o 

pagamento da dívida no valor de R$ 4.493,30(quatro mil e quatrocentos e 

noventa e três reais e trinta centavos, conforme planilha de fls. 289, sob 

pena de ser acrescida de multa de 10%, consoante o disposto no art. 

475-J, com redação dada pela lei 11.232/2005, conforme sentença de fls. 

277/277vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 20878 Nr: 2076-22.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA APARECIDA DO NORTE LTDA, CICERO 

LEMOS DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA, HSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:MT 2680, Manoel Augusto de F. Coelho - OAB:MT 

4.937

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte autora (Norte Sul Medicamentos Ltda), na 

pessoa de seu advogado(a), para no prazo de 15(quinze) efetuar o 

pagamento da dívida no valor de R$ 4.493,30(quatro mil e quatrocentos e 

noventa e três reais e trinta centavos, conforme planilha de fls. 289, sob 

pena de ser acrescida de multa de 10%, consoante o disposto no art. 

475-J, com redação dada pela lei 11.232/2005, conforme sentença de fls. 

277/277vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98298 Nr: 977-26.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOP, PEDRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e amparo social ao deficiente; 

eb) REJEITO a arguição preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre a 

cessação do benefício e a postulação judicial, transcorreu lapso temporal 

inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso mencionado de 

regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94971 Nr: 2663-87.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE FREITAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder auxílio-doença a 

MARIA DO CARMO DE FREITAS FERREIRA, brasileiro(a), casado(a), 

empresária, portador(a) da CI/RG nº 417.440 SSP/MT e inscrita no CPF/MF 

sob o nº 632.707.571-15, dentre os(as) beneficiados(as) pelo 

auxílio-doença, efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação 

desta decisão e sem estimativa de duração do benefício, diante da 

manifesta impossibilidade de cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 

8.213/91, considerada a condição peculiar de incapacidade temporária 

para o trabalho, o que a atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) 

dias previsto no § 9º do aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação 

mediante requerimento perante o INSS, sob pena de pagamento de multa 
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de R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA 

PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO 

PETRONILHO, responsável pela implantação dos benefícios desta região 

norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro nos 

arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao INSS 

o cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à 

implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a 

intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, 

tendo como data de início do benefício (DIB) em 1º/07/2015, data posterior 

à cessação do benefício (fl. 13);c) REJEITAR a arguição preliminar da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, formulada pelo INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91469 Nr: 288-16.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para:a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o amparo social ao deficiente em 

favor de MARIA APARECIDA FERREIRA, brasileiro(a), solteira(a), 

desempregada, portador(a) da CI/RG nº 1561067-5 SSP/MT e inscrito(a) 

no CPF/MF sob o nº 004.478.341-85, no valor de um salário-mínimo 

mensal, nos termos do art. 203, inciso V, da CRFB/88 e art. 20, “caput”, da 

Lei 8.742/93, benefício a ser revisto a cada 02 (dois) anos para avaliação 

das condições que lhe deram origem, na dicção do art. 21, “caput”, da Lei 

8.742/93;b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS o cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à 

implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a 

intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, 

tendo como data de início do benefício (DIB) em 19/09/2014, data do 

requerimento administrativo (fl. 12);c) REJEITAR a arguição preliminar da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100495 Nr: 2535-33.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE BRITO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, paraa) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de ROSILENE BRITO DE SOUSA, brasileiro(a), solteiro(a), assistente 

social, portador(a) da CI/RG nº 0928790-6 SSP/MT e inscrito(a) no CPF/MF 

sob o nº 604.531.921-49, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91;b) DETERMINAR ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) em 18/02/2015, data do requerimento administrativo (fl. 17);c) 

REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98393 Nr: 1047-43.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, paraa) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, brasileiro(a), casado(a), pedreiro, 

portador(a) da CI/RG nº 13.824.652 SSP/SP e inscrito(a) no CPF/MF sob o 

nº 282.443.549-68, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) em 19/02/2016, data do requerimento administrativo (fl. 49);c) 

REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100097 Nr: 2240-93.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHA APARECIDA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB: MT - 16.582-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para:a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o amparo social ao deficiente em 

favor de PEDRINHA APARECIDA MOTTA, brasileiro(a), separada 

judicialmente(a), do lar, portador(a) da CI/RG nº 29.418.053-9 SSP/MT e 

inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 183.640.168-06, no valor de um 

salário-mínimo mensal, nos termos do art. 203, inciso V, da CRFB/88 e art. 

20, “caput”, da Lei 8.742/93, benefício a ser revisto a cada 02 (dois) anos 

para avaliação das condições que lhe deram origem, na dicção do art. 21, 

“caput”, da Lei 8.742/93;b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da sentença, no que 

respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) 

dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da 

CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) em 10/03/2016, 

data do requerimento administrativo (fl. 60);c) REJEITAR a arguição 

preliminar da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 
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parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98870 Nr: 1387-84.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda a equipe interdisciplinar deste Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, à realização de estudo psicossocial no domicílio da parte autora 

Maria Ines da Silva Souza relatando os fatos que entenderem pertinentes, 

a fim de apurar as condições de vida, bem como a composição familiar e 

renda per capita da família.

 Com o aporte do estudo, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100919 Nr: 2809-94.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEUMAR SAMPAIO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda a equipe interdisciplinar deste Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, à realização de estudo psicossocial no domicílio da parte autora 

Aneumar Sampaio Moraes relatando os fatos que entenderem pertinentes, 

a fim de apurar as condições de vida, bem como a composição familiar e 

renda per capita da família.

 Com o aporte do estudo, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001607-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DOS SANTOS MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001682-70.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 10HS30MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001726-89.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 10HS30MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001799-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE MATTOS MACHADO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 10HS30MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001745-95.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAN SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 10HS30MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-96.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA VICENTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 10HS30MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001851-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA ALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 10HS30MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001770-11.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JULIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001979-77.2017.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIELDA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002214-44.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TILSO HUSS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 10HS30MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002212-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ROCATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 10HS30MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001375-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 10HS30MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001990-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 10HS30MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57488 Nr: 1771-23.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THPDS, RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1771-23.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 57488.

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fl. 106, razão pela qual, INTIME-SE a 

representante da exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se 

houve o pagamento do débito alimentar das parcelas de fevereiro de 2015 

a novembro de 2016.

Após, façam-me os autos conclusos.

Às providencias.

Colíder/MT, 21 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84584 Nr: 1985-43.2013.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA WALDENORA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMIRO FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente/requerente para manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98494 Nr: 1116-75.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS APOLINARIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95610 Nr: 3028-44.2015.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMAX RET. MOTORES E BOMBAS INJ. DIST. 

PEÇAS LTDA - EPP, VALDIR ANTONIO HERBELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:OAB-MT 16.695

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86643 Nr: 43229-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DA LUZ FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:MT - 10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85126 Nr: 2523-24.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100036 Nr: 2185-45.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATTIDES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-0, 

MARTA DIAS MILANI - OAB:21471-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92639 Nr: 1076-30.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92684 Nr: 1107-50.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH PAVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:MT/ 13549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ussiel Tavares da Silva Filho. 

- OAB:OAB/3150-A

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80179 Nr: 1140-45.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARQUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRITIVA CEREAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1140-45.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 80179.

 Vistos, etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 47, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar pelo que entender de direito.

 Às providências.

 Colíder/MT, 23 de março de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87512 Nr: 900-85.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDAIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para informar nos 

autos, no prazo de 05 dias, se o benefício foi implantado em favor da parte 

requerente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87485 Nr: 878-27.2014.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 878-27.2014.811.0009.Código Apolo nº: 87485.Vistos etc.1) 

Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear o processo. Nesse 

passo, tenho que não há questões processuais pendentes a serem 

decididas, uma vez que as partes estão bem representadas e não há 

qualquer nulidade a ser sanada.Nos termos do artigo 2º, §1º, da Lei 

13.146/2015, DEFIRO a prova pericial requerida pelas partes, bem como 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial a ser realizado pela 

equipe multidisciplinar vinculada a este juízo, razão pela qual:(...) 2.1) 

INTIMEM-SE as partes e o representante do Ministério Público, para, 

querendo, em cinco (05) dias, apresentem quesitos e/ou complemento dos 

quesitos já apresentados, bem como nomearem assistente técnico.(...) 

.2.5) Após a juntada do laudo, DIGAM as partes e o Ministério Público, em 

dez (10) dias, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o mesmo.2.6) Em razão das partes serem beneficiárias 

da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser custeados pelo 

Estado de Mato Grosso, devendo ser EXPEDIDA a respectiva certidão, 

após a realização da perícia. 3) INTIME-SE a equipe multidisciplinar 

vinculada a este juízo, com a finalidade de realizar estudo psicossocial 

junto à residência do interditando, no qual deverá identificar os fatores 

socioambientais, psicológicos e pessoais deste, devendo encaminhar 

relatório conclusivo, no prazo de 20 (vinte) dias.Após, aportado aos autos 

o relatório, INTIMEM-SE as partes e o Ministério Público para, no prazo de 

05 dias, manifestar nos autos. SIRVA-SE a presente decisão, no que 

couber, como ofício, mandado e carta precatória. Colíder/MT, 23 de março 

de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99714 Nr: 1970-69.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA OLIVEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Vistos etc.1) Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear o 

processo. (...).Nos termos do artigo 2º, §1º, da Lei 13.146/2015, DEFIRO a 
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prova pericial requerida pelas partes, bem como DETERMINO a realização 

de estudo psicossocial a ser realizado pela equipe multidisciplinar 

vinculada a este juízo, razão pela qual: (...) 2.1) INTIMEM-SE as partes e o 

representante do Ministério Público, para, querendo, em cinco (05) dias, 

apresentem quesitos e/ou complemento dos quesitos já apresentados, 

bem como nomearem assistente técnico.2.2) ENCAMINHEM os quesitos 

apresentados, cópia da petição inicial e documentos ao Senhor Perito, que 

deverá designar data para realização da perícia com tempo suficiente para 

intimação das partes, mormente para intimação do réu, que deverá 

comparecer, salvo em caso de justificada impossibilidade, devendo ser 

informado nos autos.(...)2.4) Outrossim, FIXO o prazo de trinta (30) dias 

para entrega do laudo, prazo que será contado a partir da intimação com a 

entrega dos quesitos e documentos à Senhora Perita.2.5) Após a juntada 

do laudo, DIGAM as partes e o Ministério Público, em dez (10) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

mesmo.2.6) Em razão das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, 

os honorários periciais deverão ser custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, devendo ser EXPEDIDA a respectiva certidão, após a realização 

da perícia. 3) INTIME-SE a equipe multidisciplinar vinculada a este juízo, 

com a finalidade de realizar estudo psicossocial junto à residência do 

interditando, no qual deverá identificar os fatores socioambientais, 

psicológicos e pessoais deste, devendo encaminhar relatório conclusivo, 

no prazo de 20 (vinte) dias.Após, aportado aos autos o relatório, 

INTIMEM-SE as partes e o Ministério Público para, no prazo de 05 dias, 

manifestar nos autos. SIRVA-SE a presente decisão, no que couber, como 

ofício, mandado e carta precatória. Colíder/MT, 23 de março de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99916 Nr: 2102-29.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58627 Nr: 253-61.2012.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDICARLOS JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente/requerente para manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95550 Nr: 2992-02.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA LORENZONI CHEQUIM MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14.992-A

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95928 Nr: 3249-27.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMILDO DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.187-A

 Autos nº: 3249-27.2015.811.0009.Código Apolo nº: 95928. Vistos, etc.1) 

No tocante a prova pericial, verifico que já havia sido determinada à fl. 90, 

porém, restou prejudicada sua realização (conforme certidão de fl. 120). 

Destarte, considerando o grande número de processos em que o perito 

anterior já atua e, também, visando dar maior celeridade ao presente feito, 

revogo sua nomeação (fl. 90), e, consequentemente, por ser tal meio de 

prova imprescindível para o deslinde da demanda, nomeio a Dra. Eliana 

Kawaguti, inscrita no CRM – 3025-MT, como médica perita para atuar nos 

autos, MANTENHO os honorários fixados, sendo que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Nos termos do artigo 480 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a realização de pericia médica. Razão pela 

qual INTIME-SE a perita ora nomeada. 2) INTIMEM-SE as partes da 

nomeação da perita e da perícia ora agendada, a partir do que começará a 

correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de assistente 

técnico.(...), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, manifestar 

nos autos. 4) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, de tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença.Sirva a presente 

como mandado e ofício, no que couber.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Colíder, 22 de março de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95464 Nr: 2928-89.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:PR - 

22819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:RS - 74.909-A, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:SC - 8927, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).2) De plano, AFASTO a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, arguida pelo requerido às fls. 28-33, sob o argumento de 

satisfação da indenização na esfera administrativa (...) 4) No tocante a 

prova pericial, DEFIRO conforme requerido pelas partes (fls. 54 e 55, 

respectivamente), pois é imprescindível para o deslinde do presente feito. 

(...)5) Diante da nomeação do perito judicial, DETERMINO que o ônus da 

perícia médica a ser realizada, seja a encargo da parte requerida, ante a 

hipossuficiência da parte autora, eis que beneficiária da justiça gratuita. 

(...). II) De qualquer maneira, deve a seguradora se desincumbir do ônus 
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probatório, pois, quedando-se inerte, uma vez concedido o benefício 

processual de que trata o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos que embasam o pedido. III) Assim, admitida a 

inversão do ônus probatório, a ré não está obrigada a arcar com os 

salários do perito, mas poderá sofrer as consequências da ausência da 

produção da prova.(...) INTIME-SE a parte requerida para que promova o 

pagamento via depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 20 

(vinte) dias, devendo comprovar nos autos.6) INTIMEM-SE as partes da 

nomeação da perita e da perícia ora agendada, a partir do que começará a 

correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de assistente técnico 

(...)INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, manifestar nos autos. 

(...).Sirva a presente como mandado e ofício, no que 

couber.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Colíder, 22 de 

março de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55361 Nr: 2799-60.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C. MARTINS & CIA LTDA - ME, JOSÉ CARLOS 

MARTINS, SIRLENE COSTA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2799-60.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 55361.

Vistos, etc.

1 – Compulsando o presente feito, verifica-se que a parte executada, 

mesmo devidamente citada (fl. 28), não constituiu patrono nos autos, de 

modo que, o expediente, via diário oficial, para sua intimação acerca da 

penhora restou prejudicado. Ou seja, o processo pende de atos para seu 

regular desenvolvimento válido.

Isto posto, nos termos do §2º, do art. 841 “Se não houver constituído 

advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de 

preferência por via postal”, DETERMINO a imediata intimação da parte 

executada via postal, nos moldes da r. decisão de fl. 93.

 2 – Após, decorrido o prazo legal e apresenta eventual defesa pela 

executada, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso contrário, façam os autos 

conclusos.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 22 de março de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46197 Nr: 10-59.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12208-A

 FINDALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dizendo se há algo mais 

a requerer, salientando que nada sendo requerido, os autos serão 

encaminhados à Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90454 Nr: 3338-84.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDO, SADOJ, RFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3338-84.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 90454.

Vistos etc.

DEFIRO conforme requerido à fl. 37. Portanto, CITE-SE o executado 

mediante carta precatória no endereço indicado, para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito apresentado pela exequente, bem como o valor 

das parcelas que venceram no curso do processo, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de decretação de sua 

prisão, conforme art. 528, §1º e §3º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo acima sem o pagamento, ou apresentada justificativa, 

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que entender de direito.

CUMPRA-SE, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

INTIME-SE o Ministério Público.

Colíder/MT, 23 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96402 Nr: 3516-96.2015.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALCIR CAMILO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Vistos etc.1) Nos termos do artigo 1783-A e seguinte, DEFIRO o 

requerimento de conversão do pedido de curatela para Tomada de 

Decisão Apoiada, para tanto RETIFIQUE-SE a capa dos autos, incluindo 

como requerente Maria Aparecida de Carvalho e Ilda Pereira de Moraes 

Carvalho e excluindo Maria Aparecida de Carvalho como requerida, a fim 

de constar tão somente este juízo.Nos termos do artigo 2º, §1º, da Lei 

13.146/2015, DEFIRO a prova pericial requerida pelas partes, bem como 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial a ser realizado pela 

equipe multidisciplinar vinculada a este juízo, razão pela qual: (...).2.1) 

INTIMEM-SE as partes e o representante do Ministério Público, para, 

querendo, em cinco (05) dias, apresentem quesitos e/ou complemento dos 

quesitos já apresentados, bem como nomearem assistente técnico.2.2) 

ENCAMINHEM os quesitos apresentados, cópia da petição inicial e 

documentos ao Senhor Perito, que deverá designar data para realização 

da perícia com tempo suficiente para intimação das partes, mormente para 

intimação do réu, que deverá comparecer, salvo em caso de justificada 

impossibilidade, devendo ser informado nos autos.(...) 2.4) Outrossim, 

FIXO o prazo de trinta (30) dias para entrega do laudo, prazo que será 

contado a partir da intimação com a entrega dos quesitos e documentos à 

Senhora Perita.2.5) Após a juntada do laudo, DIGAM as partes e o 

Ministério Público, em dez (10) dias, consignando que o silêncio valerá 

pela presunção de concordância com o mesmo.2.6) Em razão das partes 

serem beneficiárias da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser 

custeados pelo Estado de Mato Grosso, devendo ser EXPEDIDA a 

respectiva certidão, após a realização da perícia. (...). Após, aportado aos 

autos o relatório, INTIMEM-SE as partes e o Ministério Público para, no 

prazo de 05 dias, manifestar nos autos. SIRVA-SE a presente decisão, no 

que couber, como ofício, mandado e carta precatória. Colíder/MT, 23 de 

março de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93430 Nr: 1632-32.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARÇAL DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, não obstante o petitório de fls. 94-95, vê-se do documento 

coligido à fl. 99 (INFBEN – Informações do benefício), que o benefício será 

cessado somente em 16/05/2018, cabendo à autora requerer sua 

prorrogação e se submeter a novo exame pericial a fim de constatar a 

permanência da incapacidade, tendo em vista se tratar de sentença que 

concedeu auxílio-doença, INDEFIRO o pleito de fls. 94-95.2 – Ademais, 

cumpra-se integralmente a sentença de fl. 75-79, certificando seu trânsito 

em julgado e, após, inexistindo pendências, proceda-se com o imediato 

arquivamento do feito, com as cautelas de praxe. 3 – Por fim, quanto à 

contestação de fls. 86-90, determino seu desentranhamento e, após, 

remeta-o a Procuradoria responsável, uma vez que tal petitório não condiz 

com o atual andamento do feito.Às providências.Colíder – MT, 20 de março 

de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 29996 Nr: 1366-31.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR TEIXEIRA ROSA, CLODOIR ADILIO 

BAPTISTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Autos nº: 1366-31.2004.811.0009.

Código Apolo nº: 29996.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista não ter sido feito a vinculação dos valores 

bloqueados/indicados às fls.440-441, à conta única do Tribunal de Justiça, 

DETERMINO que assim proceda a Secretaria de Vara.

2 - Em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que o executado foi intimado 

da decisão e fl. 438-441, onde restou frutífera a realização de bloqueio em 

sua conta bancária e, todavia, não se vislumbra dos autos qualquer tipo 

de manifestação contrária, razão pela qual, após o cumprimento do item 

“1”, EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores, nos 

termos requeridos à fl. 444, uma vez que DEFIRO o requerimento ali 

formulado, pois conforme se observa da procuração de fl. 303, o patrono 

da parte exequente possui amplos poderes para receber valores.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

3 - Por fim, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 22 de março de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90369 Nr: 3258-23.2014.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T&ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:SC - 

7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT - 

16.807 A

 Autos nº: 3258-23.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 90369.

Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão, proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CFI, em face de Testa & Martins Ltda, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

 Recebida a inicial à fl. 24, este juízo deferiu a liminar de busca e 

apreensão.

À fl. 32, o Oficial de Justiça aportou a certidão, informando a 

impossibilidade da efetivação da busca e apreensão do veículo, ante a 

sua não localização.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 35, informando que o 

requerido efetuou o pagamento da dívida, pugnando pela extinção do feito.

 É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas desnecessárias, em virtude do pagamento da dívida pela 

parte requerida, colocando fim a lide aqui discutida, patente é a perda do 

objeto da presente demanda.

Posto isto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno o autor ao 

pagamento das custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Colíder/MT, 22 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88981 Nr: 2093-38.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAB, FATIMA ADRIANA ARAUJO BACHIEGA, JVAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FORTUNATO BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2093-38.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 88981.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos, proposta por Bruna Araújo 

Bachiega e João Vitor Araújo Bachiega, representados pela genitora, 

Fátima Adriana Bachiega, em desfavor de Reginaldo Fortunato Bachiega, 

todos devidamente qualificados nos autos do processo.

Com a inicial vieram os documentos.

Recebida a ação, foi determinada a citação do devedor (fls. 12).

Citado (fl. 18), o executado não quitou o débito e nem apresentou 

justificativa. Requerida a prisão pela exequente (fl. 20), o que fora 

deferido por este juízo (fl. 21).

Este juízo decretou a prisão do executado à fl. 25, em seguida, a parte 

autora informou o pagamento do débito alimentar pugnando pela extinção 

do feito (fl. 27).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente pela extinção (fl. 41).

É o relatório.

DECIDO.

Sem delongas, tendo o executado cumprido com a obrigação devida, a 

extinção da execução é medida que se impõe.

Sendo assim, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o presente feito.

Revogo a decisão de fl. 21, e por consequência, determino o recolhimento 

do mandado de prisão expedido nos autos.

CONDENO o executado ao pagamento das despesas processuais.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder-MT, 22 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81659 Nr: 2747-93.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Terezan P. Barbosa 

Tavares Stábile - OAB:MT-3502-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT
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 Autos nº: 2747-93.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81659.

Vistos, etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença que fixa obrigação 

alimentar movida por Ricardo Menegati dos Santos, representada por sua 

genitora Luciana Menegati, em face de Rogério José dos Santos, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Este juízo recebeu a inicial devidamente emendada às fls. 23-24 e 

determinou a intimação do executado para pagar o débito apresentado 

pela exequente.

Em seguida, a parte exequente informou que o executado pagou as 

parcelas e requereu a modificação do pedido da forma de prestação 

alimentícia.

 Citado, o executado manifestou à fl. 38, informando a não concordância 

com a mudança, uma vez que entabularam acordo no processo de nº 

2259-07.2013.811.0009 (fl. 39).

À fl. 41, a parte requerente informou acerca do referido acordo e pugnou 

pela extinção do presente feito.

Instado a se manifestar, o MPE manifestou favoravelmente à extinção (fl. 

44).

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem delongas desnecessárias, em virtude do acordo formulado entre as 

partes no processo nº 2259-07.2013.811.0009, devidamente homologado 

por sentença, colocando fim a lide aqui discutida, patente é a perda do 

objeto da presente demanda.

Posto isto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e cautelas de 

estilo.

Colíder-MT, 22 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96454 Nr: 3556-78.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO ALIANÇA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA ME, CARLOS LUIZ ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0

 Vistos etc.

1) Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

2) Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e 

ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DETERMINO a remessa 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, devendo a Secretaria desta Vara, designar data para realização 

de Sessão de Conciliação conforme pauta disponível, bem como intimar as 

partes para o seu comparecimento.

Após, caso inexistosa a conciliação, façam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99005 Nr: 1482-17.2016.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ALIANÇA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

ME, CARLOS LUIZ ARTMANN, CARLOS LUIZ ARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

VETERINARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson da Silva Oliviera - 

OAB:8.350/MT

 Vistos etc.

1) Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

2) Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e 

ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DETERMINO a remessa 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, devendo a Secretaria desta Vara, designar data para realização 

de Sessão de Conciliação conforme pauta disponível, bem como intimar as 

partes para o seu comparecimento.

Após, caso inexistosa a conciliação, façam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90509 Nr: 3384-73.2014.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa de Lima Lopes - 

OAB:SP 298923, SERGIO SCHULZE - OAB:SC - 7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3384-73.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 90509.

Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão, proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CFI, em face de RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Recebida a inicial à fl. 30, este juízo deferiu a liminar de busca e 

apreensão.

À fl. 40, o Oficial de Justiça aportou a certidão, informando a 

impossibilidade da efetivação da busca e apreensão do veículo, ante a 

sua não localização.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 51, informando que o 

requerido efetuou o pagamento da dívida, pugnando pela extinção do feito.

 É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas desnecessárias, em virtude do pagamento da dívida pela 

parte requerida, colocando fim a lide aqui discutida, patente é a perda do 

objeto da presente demanda.

Posto isto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno o autor ao 

pagamento das custas.

 Por fim, preceda-se com a baixa da restrição do referido veículo efetuada 

à fl. 49.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Colíder/MT, 21 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82189 Nr: 3217-27.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 0Processo nº: 3217-27.2012.811.0009.

Código nº: 82189.

Vistos, etc.

1 - DEFIRO o pedido (fl. 119 verso) de levantamento dos valores 

depositado nas contas indicadas nos ofícios de fl. 119 (Conta nº 

2100127276409, da Agência 4200, Banco do Brasil), de modo que deverá 

a Secretaria de Vara expedir o respectivo alvará nos termos requeridos 

pelo advogado.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

2 – Compulsando os autos, verifica-se que a Requisição de Pequeno Valor 

constate na fl. 115, é de pessoa diversa dos autos, portanto, 

DESENTRANHE-SE o respectivo RPV e junte aos autos corretos.

3 – Após, proceda a Secretaria com a expedição de Requisição de 

Pequeno Valor dos honorários sucumbenciais do advogado.

4 - Com o deposito do respectivo valor, INTIME-SE o exequente para 

pugnar o que de direito.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 20 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93066 Nr: 1366-45.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENE DE FARIAS MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1366-45.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 93066.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por Arlene de Farias Matias, em 

face de Instituto Nacional Do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14-81.

Este juízo recebeu a inicial à fl. 83.

A contestação aportou às fls. 85-99, tempestivamente conforme certidão 

de fl. 111.

Entre um ato e outro, a parte autora pugnou à fl. 114 pela desistência da 

ação, bem como a extinção do feito. A requerida não se opôs ao pedido 

de desistência, conforme manifestação 118/verso.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposta por 

ARLENE DE FARIAS MATIAS, em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

 Custas pela parte autora, porém, SUSPENDO sua exigibilidade, nos termos 

do §3º, art. 98 do NCPC, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Colíder/MT, 19 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 11246 Nr: 513-27.2001.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZMARINA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fl. 99, e, por consequência, 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.Com a juntada 

do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a devida 

vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar pelo que entender de direito.2 – Por fim, em que pese o petitório 

de fl. 104, importante ressaltar a desnecessidade de atualização do 

cálculo, neste momento processual. A atualização dos cálculos se mostra 

absolutamente dispensável, pois, quando da requisição de 

pagamento/expedição do precatório, bastará ao juízo requisitante informar 

ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data da última atualização dos 

cálculos. Assim, quando do pagamento do RPV ou do precatório, o 

Tribunal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, o que afasta 

eventuais prejuízos ao exequente decorrentes da desvalorização 

monetária.Portanto, INDEFIRO o pedido de fl. 104, uma vez que, além de 

desnecessário, poderá prejudicar a celeridade do regular prosseguimento 

d o  f e i t o . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 20 de março de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82837 Nr: 180-55.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIO LAURIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Autos nº: 180-55.2013.811.0009

Código Apolo nº: 82837.

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Ercilio Lauriano de 

Oliveira, em face de Seguradora Líder dos Consórcios Seguro DPVAT 

S.A., ambos devidamente qualificados nos autos.

Antes mesmo do recebimento do cumprimento de sentença (fls. 136-137), 

aportou às fls. 139-141, manifestação das partes informando que 

entabularam acordo, o qual requer expedição de alvará em favor da parte 

autora e, ao final pugnam pela extinção do processo com resolução do 

mérito.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que as partes são capazes e os direitos, 

objeto da transação, são disponíveis, razão pela qual, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo de fls. 139-141, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta 

decisão.

Como se vê às fls. 139-141, as partes transigiram e diante do decurso do 

tempo (aproximadamente três anos desde a avença) para o cumprimento 

do referido acordo referente a presente ação e por não haver qualquer 

manifestação nos autos de que houve descumprimento do acordo, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

 Em consequência, JULGO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação proposta por Ercilio Lauriano de Oliveira, em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios Seguro DPVAT S.A., nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o depósito judicial realizado à fl. 143, determino a 

expedição do respectivo ALVARÁ de levantamento de valores.

 Custas pela empresa Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat 
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S.A.

Após, decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86665 Nr: 161-15.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIS LUCIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇOES E VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 (...).Dessa forma, INDEFIRO a tutela de urgência, destacando, 

entrementes, que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso 

os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto.2 

- CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca da tempestividade da contestação e 

INTIME-SE parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação.Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Às providências.Colíder/MT, 23 de março de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 36124 Nr: 2930-11.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS MIGUEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Gusmão P. Duarte - 

OAB:MT/ 8.086, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 Autos nº: 2930-11.2005.811.0009.

Código Apolo nº: 36124.

 Vistos etc.

 1) INTIME-SE o exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pelo que entender de direito, consignando que o silêncio valerá como 

quitação do débito.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 23 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81289 Nr: 2354-71.2012.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRL, ROSELI DA ROCHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo argumento acima exposto, conheço dos embargos, acolhendo-o, 

razão pela qual quanto à omissão existente na decisão objurgado, 

determino que passe a constar: “Oficie-se o empregador do embargado, 

no endereço indicado à fl. 62, para que proceda com o desconto em folha 

de pagamento no valor de 25% do salário mínimo vigente e deposite na 

conta em nome de Renata Rocha Lima, bem como, informe se o 

embargado e os seus dependentes tem direito a alguma planos de 

saúde.”No mais, CUMPRA-SE as determinações remanescentes 

constantes na decisão de fl. 64.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 23 de 

março de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88591 Nr: 1774-70.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Autos nº: 1774-70.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 88591.

Vistos, etc.

1) As circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte requerida 

evidenciam ser improvável a transação. Assim, passo a sanear o 

processo desde logo, nos termos do artigo 357, CPC.

2) De plano, AFASTO a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, arguida pela requerida às fls. 43-74, sob o argumento de 

satisfação da indenização na esfera administrativa, porquanto “O recibo 

de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à satisfação 

parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei nº 6.194/74, 

não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a 

sua complementação". (Apelação nº 0001466-89.2008.8.06.0136, 1ª 

Câmara Cível do TJCE, Rel. Fernando Luiz Ximenes Rocha. unânime, DJe 

07.08.2015).

 3) Quanto a ausência de comprovante de residência como pressuposto 

de desenvolvimento válido e regular do processo, no presente caso, não 

merece prosperar, pois, de acordo com o verbete 540 do STJ “Na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre 

os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do 

réu”. In casu, mesmo que o autor não tenha juntado comprovante de 

residência, para demonstrar que é domiciliado na cidade de Colíder/MT, 

extrai-se do boletim de ocorrência coligido à fl. 12, que o acidente ocorreu 

nesta Comarca.

Não há outras questões processuais pendentes a serem decididas, uma 

vez que as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a 

ser sanada.

4) Quanto ao pedido de produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal, INDEFIRO, pois a ocorrência do acidente já foi reconhecida 

administrativamente, tendo, inclusive, a parte autora recebido valores a 

título de indenização que a requerida entendia ser o devido. Entretanto, o 

que se discute no presente feito é o real valor a ser recebido pela autora, 

que entende ser superior ao já pago.

5) No tocante a prova pericial, por sua vez, DEFIRO conforme requerido 

pelas partes, pois é imprescindível para o deslinde do presente feito.

 Assim, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, 

DETERMINAR a realização de pericia médica, razão pela qual INTIME-SE a 

perita, Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no CRM – 3025-MT, uma vez que a 

nomeio como médica perita para atuar nos autos, FIXANDO os honorários 

em R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara.

6) Assim, ante a nomeação do perito judicial, DETERMINO que o ônus da 

pericia médica a ser realizada, seja a encargo a parte requerida, ante a 

hipossuficiência da parte autora, eis que beneficiária da justiça gratuita.

 Acerca do assunto, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

POR INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO, COM APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CDC DECRETO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NA REGRA 

ESPECIAL DO ART. 6º, VIII, DO CDC PRESENTES A VEROSSIMILHANÇA 

DAS ALEGAÇÕES E A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR REFORMA 

DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE A PERÍCIA MÉDICA SEJA 

REALIZADA POR PERITO PARTICULAR NOMEADO PELO JUIZ, COM 
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ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PELA SEGURADORA RÉ. -Recurso 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A I :  2 1 0 6 2 9 2 8 7 2 0 1 4 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2106292-87.2014.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

07/08/2014, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2014)

GRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DPVAT - 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PERICIAIS EM RAZÃO 

DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR - VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I) Em casos como o dos autos, tem-se 

decidido que o deferimento da inversão do ônus da prova, quando 

configurada a verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte, 

não tem o condão de obrigar a seguradora a custear a prova solicitada 

pelo autor. II) De qualquer maneira, deve a seguradora se desincumbir do 

ônus probatório, pois, quedando-se inerte, uma vez concedido o benefício 

processual de que trata o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos que embasam o pedido. III) Assim, admitida a 

inversão do ônus probatório, a ré não está obrigada a arcar com os 

salários do perito, mas poderá sofrer as consequências da ausência da 

produção da prova. IV) O não adiantamento dos honorários periciais pela 

instituição agravante tornaria inócua a inversão do ônus da prova 

efetivada, tendo em vista a hipossuficiência jurídica e econômica do 

agravante e a ineficiência do sistema de perícias do Estado, sendo 

inúmeras as ações propostas com o mesmo fim em razão da constante 

negativa das seguradoras em pagar o que é de direito da vítima, quando 

evidenciado o elo de causa e efeito experimentado pela vítima de acidente 

de trânsito, direito esse decorrente do recolhimento compulsório do valor 

correspondente ao seguro obrigatório. (...). (Agravo Regimental nº 

1400923-75.2016.8.12.0000, 4ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Dorival Renato 

Pavan. j. 09.03.2016).

INTIME-SE a parte requerida para que promova o pagamento via depósito 

judicial dos honorários fixados, no prazo de 20 (vinte) dias, devendo 

comprovar nos autos.

7) INTIMEM-SE as partes da nomeação da perita e da perícia ora 

agendada, a partir do que começará a correr o prazo de 05 (cinco) dias 

para apresentação de assistente técnico.

Como quesitos do Juízo, o expert deverá responder apenas as seguintes 

indagações: “I - Há invalidez permanente total ou parcial? II - Caso haja 

incapacidade, esta decorreu do acidente automobilístico? III - a lesão 

encontra-se em forma estabilizada ou evolutiva? IV - Qual o grau de 

invalidez, sentido ou função do membro afetado? V - Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?”

8) Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 05 dias, manifestar nos autos.

 9) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, de tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS para sentença.

Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder, 15 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88269 Nr: 1520-97.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MICHELL ALDAVES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

1) No tocante a prova pericial, verifico que já havia sido determinada à fl. 

50, porém, não foi realizada por indisponibilidade do perito anteriormente 

nomeado. Assim, revogo àquela nomeação e, consequentemente, por ser 

tal meio de prova imprescindível para o deslinde do presente feito, nomeio 

a Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no CRM – 3025-MT, como médica perita 

para atuar nos autos, MANTENHO os honorários fixados, sendo que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.

 Nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

realização de pericia médica. Razão pela qual INTIME-SE a perita ora 

nomeada.

 2) INTIMEM-SE as partes da nomeação da perita e da perícia ora 

agendada, a partir do que começará a correr o prazo de 05 (cinco) dias 

para apresentação de assistente técnico.

Como quesitos do Juízo, o expert deverá responder apenas as seguintes 

indagações: “I - Há invalidez permanente total ou parcial? II - Caso haja 

incapacidade, esta decorreu do acidente automobilístico? III - a lesão 

encontra-se em forma estabilizada ou evolutiva? IV - Qual o grau de 

invalidez, sentido ou função do membro afetado? V - Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?”

3) Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 05 dias, manifestar nos autos.

 4) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, de tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS para sentença.

Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86141 Nr: 3548-72.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 Vistos, etc.

1) No tocante a prova pericial, verifico que já havia sido determinada à fl. 

50, porém, não foi realizada por indisponibilidade do perito anteriormente 

nomeado. Assim, revogo àquela nomeação e, consequentemente, por ser 

tal meio de prova imprescindível para o deslinde do presente feito, nomeio 

a Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no CRM – 3025-MT, como médica perita 

para atuar nos autos, MANTENHO os honorários fixados, sendo que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.

 Nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

realização de pericia médica. Razão pela qual INTIME-SE a perita ora 

nomeada.

 2) INTIMEM-SE as partes da nomeação da perita e da perícia ora 

agendada, a partir do que começará a correr o prazo de 05 (cinco) dias 

para apresentação de assistente técnico.

Como quesitos do Juízo, o expert deverá responder apenas as seguintes 

indagações: “I - Há invalidez permanente total ou parcial? II - Caso haja 

incapacidade, esta decorreu do acidente automobilístico? III - a lesão 

encontra-se em forma estabilizada ou evolutiva? IV - Qual o grau de 

invalidez, sentido ou função do membro afetado? V - Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?”

3) Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 05 dias, manifestar nos autos.

 4) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, de tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS para sentença.

Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50023 Nr: 752-50.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

PREMIUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cristina Gonçalves 

Ligabo Duarte - OAB:PF -3852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Intime-se a parte exequente/requerente para manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81268 Nr: 2331-28.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ FEITOZA, MARIA APARECIDA 

FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MT 20.495-A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI 

- OAB:SP-372.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente/requerente para manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84982 Nr: 2372-58.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBORU TOMIYOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente/requerente para manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90645 Nr: 3481-73.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARUANA PALACE HOTEL LTDA, ANTONY 

PAULO LUENENBERG, PAULO ROBERTO LUENENBERG, MARIA SALETE 

VIEIRA LUENENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Gabriela Vieira Adami - 

OAB:14043

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente/requerente para manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99311 Nr: 1694-38.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELENE DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente/requerente para manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88462 Nr: 1674-18.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMI DA COSTA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerida, para que no prazo 

de 20 (vinte) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS PERICIAIS 

no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), através do recolhimento da 

guia a ser emit ida no seguinte endereço eletrônico : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88464 Nr: 1676-85.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ASTUN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerida, para que no prazo 

de 20 (vinte) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS PERICIAIS 

no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), através do recolhimento da 

guia a ser emit ida no seguinte endereço eletrônico : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88591 Nr: 1774-70.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerida, para que no prazo 

de 20 (vinte) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS PERICIAIS 

no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), através do recolhimento da 

guia a ser emit ida no seguinte endereço eletrônico : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88605 Nr: 1787-69.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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CANO - OAB:8506-A

 FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerida, para que no prazo 

de 20 (vinte) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS PERICIAIS 

no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), através do recolhimento da 

guia a ser emit ida no seguinte endereço eletrônico : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88606 Nr: 1788-54.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO RODRIGUES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerida, para que no prazo 

de 20 (vinte) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS PERICIAIS 

no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), através do recolhimento da 

guia a ser emit ida no seguinte endereço eletrônico : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89092 Nr: 2264-92.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerida, para que no prazo 

de 20 (vinte) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS PERICIAIS 

no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), através do recolhimento da 

guia a ser emit ida no seguinte endereço eletrônico : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92008 Nr: 670-09.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁUREA PLACIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerida, para que no prazo 

de 20 (vinte) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS PERICIAIS 

no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), através do recolhimento da 

guia a ser emit ida no seguinte endereço eletrônico : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95978 Nr: 3282-17.2015.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DIAS MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815

 FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerida, para que no prazo 

de 20 (vinte) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS PERICIAIS 

no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), através do recolhimento da 

guia a ser emit ida no seguinte endereço eletrônico : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55657 Nr: 211-46.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, Osmar da Silva Monteiro Júnior - OAB:MT 

7.670, RODRIGO POUSO MIRANDAobs. PARA INTIMAÇÃO DIÁRIO - 

OAB:12333

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86141 Nr: 3548-72.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 
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mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88269 Nr: 1520-97.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MICHELL ALDAVES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88604 Nr: 1786-84.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92024 Nr: 684-90.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50658 Nr: 1375-17.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLINDA APARECIDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92404 Nr: 926-49.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO GENIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 
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pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 80201 Nr: 1160-36.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON FERNANDO DE ALMEIDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1160-36.2012.811.0009 – Código nº. 80201

Despacho

Vistos, etc.

 Tendo em vista o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como o trânsito em julgado certificado à fl. 

250, cumpra-se integralmente a decisão colegiada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder-MT, 21 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 106448 Nr: 2214-61.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZRAIM ANTONIO SUDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de:1 

- CONDENAR o réu MIZRAIM ANTONIO SUDRÉ à pena de 06 (seis) meses 

de detenção e 10 (dez) dias multa e suspensão ou a proibição de se obter 

a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 

(seis) meses, pela prática do crime previsto no artigo 311, do CTB.I)O 

regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao 

disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal;II)O valor do dia 

multa será de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o 

que deverá ser devidamente corrigido;III)Substituo a pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação 

pecuniária na ordem de 01 (um) salário mínimo, em atenção ao disposto no 

artigo 44, §2°, primeira parte do Código Penal;IV)Deixo de conceder a 

suspensão condicional da pena inserta no artigo 77, do CP, face o 

cabimento da substituição de pena do artigo 44, do mesmo 

diploma.V)Consigno, outrossim, que havendo o descumprimento 

injustificado da pena restritiva de direito acima aplicada, ensejará a 

revogação do benefício e o conseguinte cumprimento da pena privativa de 

liberdade pelo acusado (art. 44, §4°, CP).VI – Ante o regime fixado para o 

cumprimento da pena, e tendo em vista que o réu encontra-se preso neste 

momento, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA.2 – 

DESCLASSIFICAR a imputação do crime de tráfico de drogas, para a 

conduta delitiva descrita no artigo 28, da Lei 11.343/2006, com fundamento 

no artigo 383, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, de modo que o réu 

deverá cumprir pena de 01 (um) mês, nos termos do artigo 28, inciso II, da 

Lei nº11. 343/06.3 – ABSOLVÊ-LO da imputação do artigo 309, do Código 

de Trânsito Brasileiro, nos termos do artigo 386, III do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90549 Nr: 3412-41.2014.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS BECKMANN MOREL 

LUCK - OAB:20750/MT, HIGOR HUYNTER CARINHENA - OAB:8061-B/MT

 Autos nº. 3412-41.2014.811.0009 – Código nº. 90549

Despacho

Vistos, etc.

1- À fl. 394, ante a não localização das testemunhas Janaína Macedo 

Ribeiro Possmoser e Washington Pedro de Almeida o Ministério Público 

desistiu de suas oitivas, pugnando pela homologação da desistência.

Após, considerando tratar-se de testemunhas igualmente arroladas pela 

Defesa, a mesma foi intimada para manifestação à fl. 398, quedando-se 

inerte, razão pela qual HOMOLOGO a desistência das testemunhas 

Janaína Macedo Ribeiro Possmoser e Washington Pedro de Almeida.

 2- INTIME-SE a Defesa para manifestação no prazo de 05 dias acerca da 

não localização da testemunhas David Macrin Egonato Alves, sob pena de 

preclusão e desistência tácita.

3- Decorrido o prazo estipulado no item 2, CERTIFIQUE-SE.

 4- Caso a Defesa se mantenha inerte, desde já fica homologada a 

desistência da testemunha referida, devendo a secretaria da vara ABRIR 

VISTA dos autos ao Ministério Público e após a Defesa para as 

providências previstas no art. 402 do CPP e/ou apresentação das 

alegações finais.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 24 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95391 Nr: 2875-11.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para 

inquirição da testemunha Wilmo Camargo Fernandes para o Juízo 

deprecado de Várzea Grande/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87731 Nr: 1074-94.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DE OLIVEIRA PRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição das cartas precatórias para 

inquirição da testemunha Janaina Macedo Ribeiro Possmoser para o Juízo 

deprecado de Sinop/MT e da testemunha Anésio Ferreira para a Comarca 

de Nova Canaã do Norte/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85952 Nr: 3347-80.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 
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CANOVA - OAB:17820/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:OAB/MT 16.366

 Autos nº. 3347-80.2013.811.0009 – Código nº. 85952

Despacho

Vistos, etc.

1. HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Genilson Flor Silva, 

requerida à fl. 170.

2. No mais, cumpra-se as determinações anteriores.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 16 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110551 Nr: 760-12.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR LELIS BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13936

 Autos nº. 760-12.2018.811.0009 – Código nº. 110551

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 23 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99004 Nr: 1481-32.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER BENTO DE MELO, LUCAS 

WILLIAN LUZ DOS SANTOS NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 1481-32.2016.811.0009 – Código nº. 99004

Despacho

Vistos, etc.

1) DEFIRO o requerimento de fl. 295, dessa forma, EXPEÇA-SE carta 

precatória para a comarca de Sinop/MT, para proceder ao interrogatório 

do acusado Alexander Bento de Melo.

2) Com aporte da carta precatória, ABRA-SE VISTA às partes para fins do 

artigo 402 do CPP e/ou memoriais finais.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 23 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 80192 Nr: 1151-74.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE AGUIAR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Autos nº. 1151-74.2012.811.0009 – Código nº. 80192

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa para 

manifestação, conforme determinado à fl. 211/v.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 28 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010683-96.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE PEREIRA DA SILVA 94573751149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

B. E. G. INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010683-96.2013.8.11.0009 EXEQUENTE: SEBASTIAO JOSE PEREIRA DA 

SILVA 94573751149 EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, B. 

E. G. INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP Vistos em 

correição. Ao arquivo, com as baixas e cautelas devidas. Cumpra-se. 

Colíder, 13 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010493-31.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOECY REBUSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010493-31.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: JOECY REBUSSI EXECUTADO: 

JOSE RIBEIRO DA COSTA Vistos em correição. Defiro como pugnado. 

Quanto à restrição requerida, está será realizada via sistema eletrônico 

Renajud. Proceda o necessário. Os demais requerimentos, Cumpra-se na 

íntegra. Intimem-se. Colíder, 13 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010582-88.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GARCIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

8010582-88.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: LUZIA GARCIA DA SILVA 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A. Vistos em correição. Em atenção ao pedido 

de cumprimento de sentença, tenho por bem consignar que a parte 

requerida informa em petição, que foi deferido o pedido de recuperação 

judicial de sua empresa. Pois bem, antes de qualquer outra digressão 

jurídica, tenho como imperioso ressaltar que a suspensão em comento, 

deferida nos autos da recuperação judicial, tem previsão no art. 6º, da Lei 

n.º 11.101/05, e de acordo com referido Diploma Legal, apenas as ações 

em que restem liquidados os valores devidos ao demandante devem ser 

suspensas (art. 6º, §1º, da Lei n.º 11.101/05), eis que, hábeis a ensejar 

constrição judicial em desfavor da requerida, recuperanda naqueles 

autos. Nesta senda, reportando-me à hipótese dos autos, tenho como 

imperioso atentar-se ao procedimento previsto no Enunciado n.º 51 do 
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FONAJE, que é claro ao lecionar que: “Os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria.” Logo, restando constituído título 

executivo judicial suficiente à reconhecer a existência de crédito em favor 

da parte autora, visto que restou precluso o prazo recursal da sentença 

de mérito proferida nestes autos, DECIDO: 1. EXPEÇA-SE a competente 

certidão de crédito em favor da parte autora, para os fins do Enunciado 

n.º 51 do FONAJE; 2. Após, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o feito, 

com as baixas e anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 

13 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010582-88.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GARCIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

8010582-88.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: LUZIA GARCIA DA SILVA 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A. Vistos em correição. Em atenção ao pedido 

de cumprimento de sentença, tenho por bem consignar que a parte 

requerida informa em petição, que foi deferido o pedido de recuperação 

judicial de sua empresa. Pois bem, antes de qualquer outra digressão 

jurídica, tenho como imperioso ressaltar que a suspensão em comento, 

deferida nos autos da recuperação judicial, tem previsão no art. 6º, da Lei 

n.º 11.101/05, e de acordo com referido Diploma Legal, apenas as ações 

em que restem liquidados os valores devidos ao demandante devem ser 

suspensas (art. 6º, §1º, da Lei n.º 11.101/05), eis que, hábeis a ensejar 

constrição judicial em desfavor da requerida, recuperanda naqueles 

autos. Nesta senda, reportando-me à hipótese dos autos, tenho como 

imperioso atentar-se ao procedimento previsto no Enunciado n.º 51 do 

FONAJE, que é claro ao lecionar que: “Os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria.” Logo, restando constituído título 

executivo judicial suficiente à reconhecer a existência de crédito em favor 

da parte autora, visto que restou precluso o prazo recursal da sentença 

de mérito proferida nestes autos, DECIDO: 1. EXPEÇA-SE a competente 

certidão de crédito em favor da parte autora, para os fins do Enunciado 

n.º 51 do FONAJE; 2. Após, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o feito, 

com as baixas e anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 

13 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002120-96.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002120-96.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDO 

NUNES DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DETRAN, DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente, por todo o teor da decisão 

de id.:11154694, bem como, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 22 de maio de 2018 às 16h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder, 26 de março de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010564-04.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ROGERIO SANTOS CEREZOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCAO AMBIENTAL LTDA (REQUERIDO)

RENATO CUDINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010564-04.2014.8.11.0009; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDUARDO ROGERIO SANTOS CEREZOLI Parte Ré: 

REQUERIDO: SOLUCAO AMBIENTAL LTDA, RENATO CUDINI FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente para que no prazo legal, 

informe nos autos o endereço atualizado da parte Requerida, à fim de 

cumprimento do r. despacho Id. 10167354 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010837-80.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ROGERIO SANTOS CEREZOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010837-80.2014.8.11.0009; Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: EDUARDO ROGERIO SANTOS CEREZOLI Parte Ré: 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA FINALIDADE: 

INTIMAR a parte executada, na pessoa do (a) advogado (a), para pagar 

em 15 (quinze) dias o valor reclamado, R$790,00 (setecentos e noventa 

reais) a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo 

de débito apresentado – ID. 2874619 sob pena de penhora on-line pelo 

sistema BacenJud. Bem como, se a parte executada resolver impugnar a 

execução deverá efetivá-la no mesmo prazo. Tudo em conformidade com 

a r. decisão Id. 11155513 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000845-49.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA GOMES SERPA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000845-49.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: MENEGATTI WILCENSKI & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDIA GOMES SERPA Vistos em correição. 

Defiro. Ultrapassado o lapso, intime-se a parte exequente para manifestar 
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o que for de seu interesse. Cumpra-se. Colíder, 15 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010381-62.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEISIELI TAINARA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010381-62.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: MENEGATTI WILCENSKI & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: JEISIELI TAINARA DA SILVA Vistos em 

correição. Intime-se a parte exequente para que atualize o débito, após 

conclusos para a análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se. 

Colíder, 15 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-43.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CAVASINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1001645-43.2017.8.11.0009; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADEMAR CAVASINI Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 22 de Maio de 2018 às 16:40, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-41.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON DAVI RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010169-41.2016.8.11.0009; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GLEISON DAVI RODRIGUES MOREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente de 

todo o teor da r. Decisão proferida nos autos, Id. 11177396, devendo para 

tanto, no prazo de 10 dias, apresente endereço atualizado da parte 

executada ou indique bens a penhora, sob pena de arquivamento deste 

processo nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ROMEIRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000438-72.2018.8.11.0009 Parte Autora: ANA LUCIA ROMEIRO MARTINS 

Parte Ré: ÁGUAS COLÍDER LTDA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte promovente, por todo o conteúdo da decisão de 

id.:12395189, bem como, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 17 de abril de 2018 às 16h40min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 26 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011499-49.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA MARTINS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8011499-49.2011.8.11.0009 Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: KELLY CRISTINA MARTINS RODRIGUES Parte Ré: 

EXECUTADO: VIACAO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA LTDA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo o 

teor da r. Decisão proferida nos autos, Id. 1117839, devendo para tanto, 

no prazo de 10 dias, apresente endereço atualizado da parte executada 

ou indique bens a penhora, sob pena de arquivamento deste processo 

nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000434-35.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ALCEU DE 

ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA . FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte promovente, por todo o conteúdo da 

decisão de id.:12394029, bem como, para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 08 de maio de 2018 às 16h20min., 
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acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 26 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENI DA SILVA (REQUERIDO)

ROSENI DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1001369-12.2017.8.11.0009; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO Parte Ré: REQUERIDO: 

ROSENI DA SILVA, ROSENI DA SILVA - ME FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da r. Decisão proferida 

nos autos, Id. 1117481, devendo para tanto, no prazo de 10 dias, 

apresente endereço atualizado da parte executada ou indique bens a 

penhora, sob pena de arquivamento deste processo nos termos do art. 

53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010404-08.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BIRTCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010404-08.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: MANOEL BIRTCHE 

Parte Ré: EXECUTADO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO . FINALIDADE: INTIMAR a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 (quinze) dias o 

valor reclamado (ids.: 11142354 e 11142360), a contar esse prazo da 

efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado, sob 

pena de penhora on-line pelo sistema BacenJud. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, nos 

termos do art. 523, § 1.º, do CPC, tudo em conformidade com a decisão de 

id.: 11175956 e 12343370. Colíder, 26/03/2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENI DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1001368-27.2017.8.11.0009 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO Parte Ré: REQUERIDO: 

ROSENI DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

promovente de todo o teor da r. Decisão proferida nos autos, Id. 

11179852, devendo para tanto, no prazo de 10 dias, apresente endereço 

atualizado da parte executada ou indique bens a penhora, sob pena de 

arquivamento deste processo nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n. 

9.099/1995. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010280-59.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO MACIEL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010280-59.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: MAURILIO MACIEL 

MARTINS Parte Ré: EXECUTADO: CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 

CPFL . Finalidade: INTIMAR a parte requerente, através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 12421170) no prazo legal. 

Colíder, 26/03/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-14.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RENATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO LOPES OAB - MT0019949A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCOR DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO OAB - SP0117626A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010035-14.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: LUIS RENATO DA 

SILVA Parte Ré: EXECUTADO: ARCOR DO BRASIL LTDA. . Finalidade: 

Intimar a parte requerente, através do advogado por todo o teor da 

impugnação à execução, para, quenrendo manifestar o que entender de 

direito, no prazo legal. Colíder, 26/03/2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34151 Nr: 2336-07.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

ONDACIR ANTONIO BOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206 

SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Vistos.

Defiro o prazo suplementar requerido pelo banco executado às fls. 420.

Após decurso do prazo, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38087 Nr: 2785-28.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a procuradora de BOGO – Comércio e Representações, tendo 

em vista que há procuração nos autos em apenso, para que informe o 

endereço do réu no prazo de 15 dias.

Após decurso do prazo, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38926 Nr: 3624-53.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ADRIANO LIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a Serventia acerca da razão do arquivamento dos autos.

Cumpra-se a decisão de fls. 17 que determinou a citação do executado 

com urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102710 Nr: 2122-69.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRT SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS 

LTDA - ME (SERCON)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito a ordem em relação a decisão de ref. 22, vez que o 

executado deverá ser cientificado da conversão da presente busca e 

apreensão em ação de execução.

Assim sendo, cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado 

da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30921 Nr: 2011-66.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVORADA MANUTENÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS 

PARA TRATORES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ BIANQUINI FERREIRA 

BARLETTE - OAB:3.602/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 Intimar a parte exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto ao depósito efetuado pelo requerido conforme fls. 166/168, 

informando inclusive o saldo devedor atualizado, pois o executado 

depositou um valor total incluindo custas e taxas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22721 Nr: 250-68.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Moretto - OAB:4032/RO, 

JÓSE BERILO DOS SANTOS - OAB:3184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa oficial, sendo que 

posteriormente tal edital será complementado pelo leiloeiro. Com base no 

Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão público para 

alienação dos bens penhorados, assim descritos resumidamente: DATA, 

HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO 1ª) 28 de maio de 2018, a 

partir das 13 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão 

presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato 

Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. 2ª) 28 de 

maio de 2018, a partir das 14 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br 

Caso leilão presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim 

Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. 

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A) Com base no art. 883 do CPC/2015, 

nomeio para o encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA 

Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22 e 

JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural 

sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na 

FAMATO sob n.º 66/2013. Os Leiloeiros restarão compromissados quando 

da sua intimação deste despacho. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS 

PELOS LEILOEIROS Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização do leilão 

nos meios típicos dos mercados dos respectivos bens (tais como: 

outdoors, jornais, classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes 

sociais etc), informando o site da internet e o que mais for necessário 
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para o leilão eletrônico. Para a realização do ato, fixo as condições 

aplicáveis, com base no § 1º do art. 880 e art. 885 CPC/2015. (...) 

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos. 

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 10959 Nr: 1094-57.2003.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA OESTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 Vistos. Considerando que a arrematante não efetuou o pagamento do 

lance e nem da comissão (fls. 135), bem como não se manifestou nos 

autos deixando transcorrer o prazo in albis (fls. 138 – a numerar) declaro 

resolvida a arrematação com fulcro no art. 903, §1º, III do Código de 

Processo Civil. Aproveito para marcar outra hasta pública para tentativa 

de alienação do bem penhorado nos autos. EDITAL DE LEILÃO, a ser 

publicado na imprensa oficial, sendo que posteriormente tal edital será 

complementado pelo leiloeiro. Com base no Art. 730 do CPC/2015, 

determino a realização de leilão público para alienação dos bens 

penhorados, assim descritos resumidamente: DATA, HORA E LOCAL DE 

REALIZAÇÃO DO LEILÃO 1ª) 28 de maio de 2018, a partir das 13 horas, 

pelo site www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão presencial e online 

constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT 

e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. 2ª) 28 de maio de 2018, a partir 

das 14 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão presencial 

e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – 

Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. DESIGNAÇÃO DO 

(A) LEILOEIRO (A) Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o 

encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira 

Publica Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE 

BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural 

sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na 

FAMATO sob n.º 66/2013. Os Leiloeiros restarão compromissados quando 

da sua intimação deste despacho. (...) Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, 

oportunizando-se lhes vista dos autos. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1932 Nr: 1128-37.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. E. DE ALMEIDA - ME, PEDRO ERISTEU DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos. EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa oficial, sendo que 

posteriormente tal edital será complementado pelo leiloeiro. Com base no 

Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão público para 

alienação dos bens penhorados, assim descritos resumidamente: DATA, 

HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO 1ª) 28 de maio de 2018, a 

partir das 13 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão 

presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato 

Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. 2ª) 28 de 

maio de 2018, a partir das 14 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br 

Caso leilão presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim 

Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. 

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A) Com base no art. 883 do CPC/2015, 

nomeio para o encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA 

Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22 e 

JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural 

sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na 

FAMATO sob n.º 66/2013. Os Leiloeiros restarão compromissados quando 

da sua intimação deste despacho. (...) Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, 

oportunizando-se lhes vista dos autos. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23030 Nr: 530-39.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Vistos. EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa oficial, sendo que 

posteriormente tal edital será complementado pelo leiloeiro. Com base no 

Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão público para 

alienação dos bens penhorados, assim descritos resumidamente: DATA, 

HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO 1ª) 28 de maio de 2018, a 

partir das 13 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão 

presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato 

Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. 2ª) 28 de 

maio de 2018, a partir das 14 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br 

Caso leilão presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim 

Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. 

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A) Com base no art. 883 do CPC/2015, 

nomeio para o encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA 

Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22 e 

JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural 

sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na 

FAMATO sob n.º 66/2013. Os Leiloeiros restarão compromissados quando 

da sua intimação deste despacho. (...) Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, 

oportunizando-se lhes vista dos autos. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104117 Nr: 2674-34.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Denunciado: FELIPE FERREIRA DE SOUZA

Autor: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número único: 2674-34.2017.811.0046

Código: 104117

Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de maio de 2018, às 14h30min, conforme dispõe 

o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o 

caso, de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de 

Processo Penal.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Comodoro/MT, 22 de março de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

 FELIPE FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, divorciado, auxiliar administrativo, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 23561203 SSP/MT, CPF nº 

040.248.751-67, nascido aos 23/08/1993, natural de Ji-Paraná/RO, filho de 

Luciana Ferreira de Souza, com endereço indicado como sendo na Rua 

Agelino Arraes, nº 515-W, bairro Jonas Pinheiro, nesta Cidade de 

Comodoro-MT, podendo ser encontrado também na Fazenda Campo Belo, 

zona rural de Comodoro-MT, telefone nº (65) 99274-6894;

2) Vítima a ser inquirida:
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 Sabrina Nogueira Rodrigues, podendo ser localizada na Rua Espírito 

Santo, s/nº, em frente a antiga fábrica de cabinhos do Kalu, casa de cor 

verde, ou Supermercado Novo Tempo, ambos em Comodoro-MT, tel: (65) 

99676/4247/99228-1011;

3) Testemunhas:

 IPC Jackson Silva Oliveira – DEPOL Comodoro/MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118216 Nr: 1255-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE CHRIS BERNARDINO SALES, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36907 Nr: 1606-59.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CUNHA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Intimar a parte executada para, querendo, opor embargos à penhora on 

line realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61161 Nr: 2974-69.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GERALDO SIMPIONE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a correição realizada no dia 12/03/2018 determinou o 

desarquivamento dos presentes autos para análise de eventual 

prescrição e tendo em vista que ainda não transcorreu o prazo 

prescricional, determino o retorno dos autos ao arquivo provisório.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119061 Nr: 1609-67.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELIR PINHEIRO COTRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUZA DOS SANTOS 

LOPES - OAB:6214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEY DALTO DOS SANTOS - 

OAB:7461

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para realização do depoimento pessoal da parte 

requerente para o dia 12/04/2018, às 17:00h.

Expeça-se o devido mandado de intimação pessoal.

P. I.

 Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro, 23 de março de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16570 Nr: 1583-26.2005.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FILLIPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30852 Nr: 1945-86.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANXES MERIAS, LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, LUIZ 

FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:OAB/MT 22096-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Defiro a expedição de certidão de sentença para protesto do executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27606 Nr: 1738-24.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, LUIZ 

FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:OAB/MT 22096-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Defiro a expedição de certidão de sentença para protesto do executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15898 Nr: 1008-18.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDENIR PEREIRA FILHO, ARI SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - 

OAB:14.465-B/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar-se acerca da petição de fls. 

1.283/1.285 acerca da extinção do presente cumprimento de sentença em 

razão do pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acolhimento da 

citada.

Determino o recolhimento do mandado de penhora de fls. 1.239 sem o 

cumprimento, vez que aparentemente a parte executada quitou o débito 

dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75389 Nr: 1320-42.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANI BRASILEIRO FARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, intimo a parte autora 

a recolher o valor correspondente à diligência a fim de que seja cumprido 

o mandado, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35945 Nr: 640-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, PAULO HENRIQUE 

RAMOS MACHADO, LUIZ FELIPE RAMOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 227.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35005 Nr: 3188-31.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DE OLIVEIRA DOS REIS, MAX LEONARDO 

MOREIRA, ROSA MARIA DE OLIVEIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TAKESHI TAKADA - 

OAB:65.229/PR, EMANUEL FRANCISCO NASSIF MARQUES - 

OAB:59550, MAX LEONARDO MOREIRA - OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:OAB/SP 206339

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Intime-se a parte para que dê prosseguimento no feito, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40020 Nr: 1037-24.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE PAULO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 Vistos.

Tendo em vista que a parte requerida não se manifestou quanto aos 

valores apresentados pela requerente quando da liquidação da sentença, 

homologo os valores apresentados às fls. 138.

Prosseguindo-se a execução pelo rito comum, intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE; por meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do 

art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34103 Nr: 2289-33.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERFERSON GOMES DA SILVA, SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB - LEASING S.A - ARRNDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B, SAMUEL ALVES - OAB:12422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:MT/ 17.555-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Verifica-se que o perito nomeado apresentou dados bancários, 

requerendo levantamento do valor correspondente a 50% dos honorários 

periciais, desta feita, determino seja realizado o levantamento do valor 

correspondente à 50% dos honorários periciais em favor do perito por 

meio de alvará judicial, bem como, proceda-se a intimação do perito para 

que apresente o laudo pericial no prazo de 30 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31606 Nr: 2678-52.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

KLEBIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA, ARI JOSÉ NEVES PAULINO, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 407 de 924



ELBIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE ARAUJO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, 

MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21131 Nr: 2173-66.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOY GRAPÉGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Fermiano dos Santos, Neli Tessari dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/O, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 Vistos.

Certifique-se acerca de valor existente nos autos.

Após, expeça-se alvará de liberação de valores para os requeridos em 

conta a ser informada nos autos.

Realizo a baixa da Restrição de Circulação e Registro de Penhora via 

Sistema Renajud.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40713 Nr: 1727-53.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 193, vez que a parte exequente não acostou 

planilha dos valores.

Intime-se a parte a manifestar-se no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21953 Nr: 2980-86.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Intimar a parte exequente para manifestar, no prazo de 10 (dez)dias, 

requerendo o que de direito, tendo em vista que a hasta pública e venda 

direta do imóvel restaram negativas.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23528 Nr: 980-79.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA LIMA DOS SANTOS, DOMINGO MOREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200, EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI - 

OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido de substituição da requerente Geralda Lima dos Santos 

por seu herdeiro devidamente qualificado às fls. 174 Domingos Moreira 

dos Santos, devendo ser retificado o polo ativo da demanda.

Outrossim, determino a intimação da parte autora, para que se manifeste 

no prazo legal.

Retifique-se a capa dos autos, para que seja alterado o nome da patrona, 

bem como do requerente, conforme requerido à fl. 174.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37560 Nr: 2259-61.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDA LIMA DOS SANTOS, DOMINGO 

MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se o INSS para que se manifeste acerca dos cálculos apresentados 

pelo embargado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37229 Nr: 1928-79.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍVIA VAZ SANTOS 

CASTRIANI - OAB:13230 MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando a extinção da punibilidade do recuperando, não há que se 

falar em benefício de indulto natalino.

Ante o trânsito em julgado da sentença, arquive-se o feito com as baixa e 

cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39548 Nr: 563-53.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO APARECIDO GOMES DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MARIA SOARES - 

OAB:4527, DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DE COMODORO - 

OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

Elabore-se cálculo de pena.

Após, remetam-se os autos ao parquet, para manifestação em 05 dias, 

voltando-me, em seguida, os autos conclusos.

Quanto à pena de multa, se houver condenação à mesma e esta ainda não 

houver sido paga, ao cálculo desta. Após o cálculo, intime-se o 

recuperando para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39393 Nr: 408-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO REHDER FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOCIR ANTÔNIO 

LAZZARETTI DA SILVA - OAB:MT - 4.980, MAILA SUZAMAR DA 

ROCHA - OAB:12690

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

Aguarde-se em arquivo provisório, a prisão do recuperando.

Noticiada sua recaptura, desarquivem-se os autos e voltem-me 

IMEDIATAMENTE conclusos para designar audiência de justificação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36109 Nr: 804-61.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAI TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

Elabore-se cálculo de pena.

Após, remetam-se os autos ao parquet, para manifestação em 05 dias, 

voltando-me, em seguida, os autos conclusos.

Quanto à pena de multa, se houver condenação à mesma e esta ainda não 

houver sido paga, ao cálculo desta. Após o cálculo, intime-se o 

recuperando para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118995 Nr: 1577-62.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DANIEL SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILKA DRAILLE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos cc. Tutela de Urgência ajuizada 

por Daniel Soares de Oliveira em face de Bryan Eduardo Soares da Silva, 

menor impúbere, representado por sua genitora Dailka Draile Pereira da 

Silva.

Aduz em síntese que, por estar desempregado desde outubro de 2017, 

não consegue mais honrar a obrigação anteriormente assumida de pagar 

o equivalente a 50 % (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo.

Assim requer a concessão de tutela d urgência para que seja reduzido 

para 20% (vinte por cento) sua obrigação e, ao final, requer a 

procedência da demanda.

Junto documentos.

Relatei.

Decido.

Processe-se em segredo de justiça.

De proêmio, ante as provas carreadas aos autos defiro os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC.

Analisando o pedido de tutela de urgência, prevista no art. 300, do Código 

de Processo Civil, cumpre esclarecer que aludido preceptivo estabelece 

que são requisitos necessários à sua concessão a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A tutela de urgência prevista no art. 300, do CPC autoriza o deferimento de 

antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a 

necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos autos estreme de 

dúvida, a passar ao julgador, prontamente, convicção da probabilidade da 

pretensão, não sendo, pois uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção 

que exige rígida demonstração da ocorrência dos requisitos legais para 

sua concessão.

No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou 

acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem 

conhecido fumus boni iuris. O magistrado precisa avaliar se há ‘elementos 

que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e 

quais as chances de êxito do demandante." (Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de direito processual civil: 

teoria da prova, direito probatório, decisão, precedentes, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela, 10º ed., Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 

595).

 No caso dos autos, tenho que restou demonstrado, neste momento, a 

mudança na situação do requerente, que deve ser analisado em cotejo 

com o binômio da possibilidade-necessidade vigente na obrigação 

alimentícia.

Ora, se houve alteração da possiblidade, nada mais justo que haja uma 

alteração da obrigação alimentícia, que deve ser analisada com cautela.

Nessa senda, diante da ausência de demais elementos que provem a 

necessidade do alimentando, tenho por reduzir, em caráter liminar a 

obrigação alimentícia para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias.

Determino que seja procedida a citação da parte requerida no endereço 
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acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 25 de abril de 2018 às 13h30min.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala de 

conciliação deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33288 Nr: 1474-36.2010.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intimem-se as partes acerca da baixa dos autos, para que, querendo, se 

manifestem pugnando o que de direito, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, cumpra-se na íntegra o acórdão proferido, após, 

arquive-se o feito, com as baixas e cautelas estilares, sem prejuízo de 

eventual desarquivamento a pedido dos interessados.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37439 Nr: 2138-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO 

CAVALHEIRO DA SILVA, ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intimem-se as partes acerca da baixa dos autos, para que, querendo, se 

manifestem pugnando o que de direito, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, cumpra-se na íntegra o acórdão proferido, após, 

arquive-se o feito, com as baixas e cautelas estilares, sem prejuízo de 

eventual desarquivamento a pedido dos interessados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78489 Nr: 2573-65.2015.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDS, AVSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGC, TTELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Escoado o prazo conferido à missiva encaminhada, sendo para a oitiva de 

testemunhas, certifique-se e conclusos.

 Para outra finalidade, reitere-se a devolução da missiva devidamente 

cumprida, contatando por telefone com a Comarca deprecada, bem como 

extraindo do sítio do Tribunal correspondente ao juízo deprecado as 

informações disponíveis.

Ademais, proceda com o devido andamento processual, cumprindo na 

íntegra as determinações proferidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61310 Nr: 3116-73.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLI SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE COMODORO - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Ciências às partes do retorno dos autos da Instância Superior.

Em não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 

15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39446 Nr: 462-16.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEILDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S/A, FABIO ROCHA 

NIMER, VALDIRENE CORREIA CORDEIRO, REAL BRASIL CONSULTORIA, 

JACQUELINE GÓES CERIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO ROSA - 

OAB:4153/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora atravez de seu 

advogado para que informe se compareceu a perícia em 28 de julho de 

2017 e se foi realizada, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 2174-22.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA MARIO ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido de substituição da requerente Durvalina Mario Zancanaro 

por seus herdeiros devidamente qualificados às fls. 171/171-v, devendo 

ser retificado o polo ativo da demanda.

Outrossim, determino a intimação da parte autora, para que se manifeste 

no prazo legal.

Retifique-se a capa dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 5101 Nr: 1017-19.2001.811.0046
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. E. WORST & CIA LTDA, LEONI RENI WORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de A. Sousa - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista que a parte executada foi intimada para manifestar-se 

acerca da penhora realizada de fls. 96, porém nada manifestou, 

consoante certidão de fl. 104 (a enumerar), determino que a Senhora 

Gestora proceda a transferência do montante incontroverso de fls. 96.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se a Senhora Gestora junto a Conta Única, solicitando a 

vinculação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38257 Nr: 2955-97.2011.811.0046

 AÇÃO: Unificação ou Soma de penas ->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SAMARI ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de executivo de pena em desfavor de ROBERTO SAMARI DA 

ROCHA, condenado à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de 

reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, consistente na 

prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária.

Às fls. 116 e 120 juntaram-se ofícios do Conselho da Comunidade da 

Comarca de Comodoro, informando o pagamento total das prestações 

pecuniárias e cumprimento de prestação de serviços pelo recuperando.

Instado a se manifestar quanto à possibilidade de concessão de indulto 

natalino, o parquet, requereu a certificação do preenchimento dos 

requisitos para posterior parecer.

É o relatório do essencial.

Decido.

Atento aos autos, verifico que o recuperando já deu cumprimento a 

reprimenda imposta, conforme fls. 116 e 120, sem qualquer indicação de 

descumprimento.

 Assim, considerando que o recuperando deu total cumprimento a pena 

imposta, julgo por sentença, extinta a punibilidade de ROBERTO SAMARI 

DA ROCHA.

 Em razão da presente decisão, não há falar em concessão de indulto 

natalino.

Com o trânsito em julgado, não havendo mais nenhuma pendência, o que 

deverá ser certificado, faça as anotações necessárias e comunicações 

de estilo, arquivando-se o feito com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63880 Nr: 2036-40.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SALES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

Elabore-se cálculo da pena restante e intimem-se as partes para 

manifestação, em 05 (cinco) dias.

 Certifique-se da existência de outros executivos de pena em desfavor do 

recuperando, sendo que, em caso positivo, determino a unificação das 

penas.

Após, autos conclusos.

Quanto à pena de multa, se houver condenação à mesma e esta ainda não 

houver sido paga, ao cálculo desta. Após o cálculo, intime-se o 

recuperando para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27691 Nr: 1820-55.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍVIA VAZ SANTOS 

CASTRIANI - OAB:13230 MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

No mais, aguarde-se o cumprimento total da pena.

Constatado o descumprimento de alguma das condições impostas ao 

recuperando, vistas ao Ministério Público, em seguida, autos conclusos.

Quanto à pena de multa, se houver condenação à mesma e esta ainda não 

houver sido paga, ao cálculo desta. Após o cálculo, intime-se o 

recuperando para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64269 Nr: 2429-62.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido retro.

Oficie-se ao Conselho da Comunidade desta Comarca, para que preste 

informações quanto ao cumprimento da prestação pecuniária devida pelo 

recuperando.

Atualize-se o cálculo da pena de multa.

Quando do comparecimento em juízo pelo recuperando, intime-o para no 

prazo de 30 dias, comprovar o pagamento da prestação pecuniária 

imposta, sob pena de conversão da pena restritiva de direito em privativa 

de liberdade, bem como para no prazo de 10 (dez) dias comprovar o 

pagamento da pena de multa.

 Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa, esta será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a 

certidão da divida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 66726 Nr: 439-02.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

No mais, aguarde-se o cumprimento total da pena.

Constatado o descumprimento de alguma das condições impostas ao 

recuperando, vistas ao Ministério Público, em seguida, autos conclusos.

Quanto à pena de multa, se houver condenação à mesma e esta ainda não 

houver sido paga, ao cálculo desta. Após o cálculo, intime-se o 

recuperando para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67813 Nr: 1339-82.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

Elabore-se cálculo de pena, tendo em vista a progressão de regime.

Após, remetam-se os autos ao parquet, para manifestação em 05 dias, 

voltando-me, em seguida, os autos conclusos.

Quanto à pena de multa, se houver condenação à mesma e esta ainda não 

houver sido paga, ao cálculo desta. Após o cálculo, intime-se o 

recuperando para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65519 Nr: 3695-84.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILÁRIO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MARIA SOARES - 

OAB:4527

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

No mais, aguarde-se o cumprimento total da pena.

Constatado o descumprimento de alguma das condições impostas ao 

recuperando, vistas ao Ministério Público, em seguida, autos conclusos.

Quanto à pena de multa, se houver condenação à mesma e esta ainda não 

houver sido paga, ao cálculo desta. Após o cálculo, intime-se o 

recuperando para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34097 Nr: 2283-26.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

Elabore-se cálculo de pena.

Após, remetam-se os autos ao parquet, para manifestação em 05 dias, 

voltando-me, em seguida, os autos conclusos.

Quanto à pena de multa, se houver condenação à mesma e esta ainda não 

houver sido paga, ao cálculo desta. Após o cálculo, intime-se o 

recuperando para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65850 Nr: 4031-88.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FLORES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando a extinção da punibilidade do recuperando, não há que se 

falar em benefício de indulto natalino.

Ante o trânsito em julgado da sentença, arquive-se o feito com as baixa e 

cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96898 Nr: 5201-90.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVON RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIOMAR ABRANTES DE 

SOUSA - OAB:, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT
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 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

Elabore-se cálculo da pena restante e intime-se o Ministério Público para 

manifestação, em 05 (cinco) dias.

 Certifique-se da existência de outros executivos de pena em desfavor do 

recuperando, sendo que, em caso positivo, determino a unificação das 

penas.

Após, autos conclusos.

Quanto à pena de multa, se houver condenação à mesma e esta ainda não 

houver sido paga, ao cálculo desta. Após o cálculo, intime-se o 

recuperando para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38796 Nr: 3494-63.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

Aguarde-se em arquivo provisório, a prisão do recuperando.

Noticiada sua recaptura, desarquivem-se os autos e voltem-me 

IMEDIATAMENTE conclusos para designar audiência de justificação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30171 Nr: 1261-64.2009.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DE PAULA DE SOUZA, ADEILSON 

DOS SANTOS, SANDRA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI - OAB:13230 MT, 

JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Caso os valores de fl. 389 não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se a Senhora Gestora junto a Conta Única, solicitando a 

vinculação.

Após, transfira o montante ao Funad, conforme disposto no §9º, artigo 62, 

da Lei nº 11.343/06.

Expeçam-se as competentes guias de execução penal.

Após, não havendo manifestação dos interessados, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24418 Nr: 1839-95.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FELIPE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

No mais, cumpra-se na íntegra a decisão retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26762 Nr: 931-04.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVERSINO CAMILO SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando a extinção da punibilidade do recuperando, não há que se 

falar em benefício de indulto natalino.

Ante o trânsito em julgado da sentença, arquive-se o feito e o incidente em 

apenso, com as baixa e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66103 Nr: 4292-53.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE DO GUAPORÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na íntegra despacho retro, certificando-se o decurso de prazo 

nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29717 Nr: 658-88.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DOMINGUES PIMENTA - ME, 

PAULO CESAR DOMINGUES PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco 

Bradesco S/A, em desfavor de Paulo Cesar Domingues Pimenta ME, 

regularmente representados e qualificados.

Em fls. 75 foi determinado que a parte exequente desse o devido 

andamento no feito sob pena de extinção.

A parte exequente requereu penhora por meio do sistema Bacenjud.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 413 de 924



Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, e 

não o fez, inviabilizando o prosseguimento do feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Sem honorários, eventuais custas finais pelo autor.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65918 Nr: 4102-90.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

De proêmio, ante a ausência do defensor público nomeio para o ato o Dr. 

Egidio Alves Rigo, OAB/MT Nº23.464, sendo que arbitro 1 URH pelo 

trabalho realizado, devendo ser expedida certidão de cobrança em 

desfavor do Estado.

Feitas as advertências das consequências do descumprimento das 

condições anteriormente, que darão ensejo à pena privativa de liberdade, 

o MM. Juiz indagou ao recuperando se aceitava e prometia cumprir as 

condições impostas.

 Tendo em vista que foi informado as condições de cumprimento de pena, 

determino o seu cabal desfecho.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62201 Nr: 247-06.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECF, ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, ROSIANE SILVA BINA - OAB:4966/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:MT/9372

 Ficam as partes intimadas para, caso queiram, no prazo de cinco 

(05)dias, especificarem as provas a serem produzidas, nos termos do 

despacho de fl. 151.

Núbia Rodrigues de Oliveira

Téc. Judiciária

Matr. 34937

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61534 Nr: 3363-54.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ XISTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intimem-se as partes acerca da baixa dos autos, para que, querendo, se 

manifestem pugnando o que de direito, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, cumpra-se na íntegra o acórdão proferido, após, 

arquive-se o feito, com as baixas e cautelas estilares, sem prejuízo de 

eventual desarquivamento a pedido dos interessados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68454 Nr: 1850-80.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VAL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Ciências às partes do retorno dos autos da Instância Superior.

Em não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 

15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113516 Nr: 6754-41.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFENIM DE OLIVEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

A desídia do autor culminou na integral frustração do procedimento, 

impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

A parte demandante apesar de intimada para dar prosseguimento ao feito, 

cumprindo diligência que lhe competia, não o fez, conforme ref. 12 e 16, 

inviabilizando o prosseguimento da ação.

 De fato, restou patente nos autos o desinteresse do requerente em dar 

prosseguimento ao processo.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Eventuais custas finais pelo autor. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101719 Nr: 1740-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Olimpio de Paula Xavier Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIO DE PAULA XAVIER - 

OAB:85009, MARIA ISABEL DE PAULA XAVIER - OAB:OAB/PR53677

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos verifico que o despacho que determinou o 

levantamento de valor foi proferido de maneira equivocada, pois há 

embargos de Cód.102860 que discute os valores corretos, bem como a 

aplicação da multa, não havendo, portanto, valor incontroverso a ser 

levantado.

Nessa senda, compulsando sistema apolo tem-se o seguinte despacho 

nos embargos acima mencionados em evento de ref.4:

“Vistos.

1) Recebo os presentes embargos, com efeito suspensivo, nos moldes do 

artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil., ainda mais considerando que 

o embargante afirmou que já assegurou o juízo.

2) Determino o apensamento dos presentes autos ao processo executivo.
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 3) Nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado, por meio de seu advogado, via DJE, para responder à 

presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

4) Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento.

5) Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 Nessa toada, não há como se determinar a liberação dos valores 

consoante requerimento até a decisão em sede definitiva a ser proferida 

nos embargos, pelo que revogo a determinação de liberação de valores 

anteriormente proferida.

Ainda, determino o cancelamento de eventual alvará confeccionado.

De igual modo, determino o apensamento do feito de Cód.102860, devendo 

ser anotada tal comando, por se tratar de feitos virtuais.

Por fim, aguarde-se o deslinde dos embargos à execução de Cód.102860.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60715 Nr: 2505-23.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, WILSON FILLIPI TOMÉ, ASSIS FILIPPI TOMÉ, INES CORTINA TOME, 

ZELIR ZANDONAI TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA 

JUNIOR - OAB:31458

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intimem-se as partes acerca da baixa dos autos, para que, querendo, se 

manifestem pugnando o que de direito, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, cumpra-se na íntegra o acórdão proferido, após, 

arquive-se o feito, com as baixas e cautelas estilares, sem prejuízo de 

eventual desarquivamento a pedido dos interessados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39133 Nr: 148-70.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Cumpra-se na íntegra a sentença retro.

Por não tratar-se mais de processo afeto à Meta/02, retire-se a tarja.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108342 Nr: 4619-56.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Indefiro o pedido de prisão civil, ref. 18, tendo em vista que a presente 

ação engloba prestações alimentares superiores as últimas três 

precedentes ao ajuizamento da ação, seguindo o rito de coerção 

extrapatrimonial.

Desta feita, incabível a coerção pessoal, consoante teor da Súmula 

309/STJ: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o 

que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Expeça-se carta precatória para efetivação da penhora, avaliação e 

intimação, conforme já determinado à ref. 4.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63547 Nr: 1685-67.2013.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADUILIO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cuida-se de ação proposta por Banco Bradesco S/A, em desfavor de 

Aduilio Sartori, regularmente representados e qualificados.

Foi determinada a intimação da parte autora para que se manifestasse nos 

autos, sob pena de extinção, fl. 52.

A Parte requereu a juntada das custas complementares.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

foi determinado que o autor manifestasse-se nos autos, entretanto o 

mesmo preferiu permanecer inerte, fls. 53.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Revogo a liminar anteriormente concedida.

Às comunicações de praxe.

Sem honorários.

Eventuais custas finais pelo autor.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40214 Nr: 1229-54.2012.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIAL 

LOPES - OAB:11877-A/MT, FLAVIANO BELINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intimem-se as partes acerca da baixa dos autos, para que, querendo, se 

manifestem pugnando o que de direito, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, cumpra-se na íntegra o acórdão proferido, após, 

arquive-se o feito, com as baixas e cautelas estilares, sem prejuízo de 

eventual desarquivamento a pedido dos interessados.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61052 Nr: 2855-11.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR GOUDRING
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM "BV FINANCEIRA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO DANIEL DE FAVARE 

BAPTISTA - OAB:RO 4513, TATIANE GUEDES CARVALHO BAPTISTA - 

OAB:6838/RO, WILSON LUIZ NEGRI - OAB:3757/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:PR/42277, PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intimem-se as partes acerca da baixa dos autos, para que, querendo, se 

manifestem pugnando o que de direito, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, cumpra-se na íntegra o acórdão proferido, após, 

arquive-se o feito, com as baixas e cautelas estilares, sem prejuízo de 

eventual desarquivamento a pedido dos interessados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 17117 Nr: 2087-32.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA ERENICA DE OLIVEIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se a Fazenda 

Pública para que, caso queira, impugnar o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou se for o caso será 

determinado que a autoridade responsável pela executada proceda ao 

pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se a multa 

prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem como, não 

incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 85, também 

do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105803 Nr: 3473-77.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cite-se o executado no endereço indicado pelo exequente, ref. 30.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112537 Nr: 6367-26.2017.811.0046

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB, CRBS, MABN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENOIR RUBENS MARCON - 

OAB:146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Tendo em vista juntada de contestação pela parte requerida, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

querendo, impugnar, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104126 Nr: 2680-41.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR BARCELO ASSIS TOMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 21613, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O, 

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Tendo em vista o despacho acostado aos autos de ref: 121, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar os defensores do réu para 

comprovar a impossibilidade de comparecimento na audiência de instrução 

designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33155 Nr: 1341-91.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS COMODORO LTDA, MARCO 

ANTONIO MATTANA SEBBEN, MATHEUS MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANOMÁQUINAS INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690, WESLEY TOLEDO RIBEIRO - OAB:36.211/PR

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista que o advogado da parte requerida retirou as cartas 

precatórias expedidas às fls. 755/756 em 13/06/2014, na data de 

02/10/2017 e, até a presente data não comprovou a distribuição das 

missivas, restando apenas a conclusão de tal ato para encerrar a dilação 

probatória, DECLARO encerrada a instrução processual, ante a desídia da 

parte, bem como por tratar-se de feito afeto à Meta 02/2018 CNJ.

Desta feita, vistas as partes para apresentação de alegações finais, no 

prazo sucessivo de 15 dias, iniciando-se pelos autores.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos para Sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66727 Nr: 440-84.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do estado de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-31.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO VIEIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VETERINARIA AGROVIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

8010085-31.2013.8.11.0046 Certifico que, consoante sentença proferida 

no ID 5415668 foi decretada a revelia da reclamada, logo, não há que se 

falar em intimação da mesma, eis que, o prazo corre em cartorio. Sendo 
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assim, certifico que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso. Por fim, certifico que não consta nos autos nenhum comprovante 

de pagamento da divida, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimara a reclamante para requerer o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias, sob pena de exitinção do feito. 

COMODORO, 23 de março de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97780 Nr: 5625-35.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

De proêmio, ante a ausência do defensor público nomeio para o ato o Dr. 

EGIDIO ALVES RIGO, nos termos do Art. 298 da CNGC, sendo que arbitro 

1 URH pelo trabalho realizado, devendo ser expedida certidão em 

desfavor do Estado.

Encerrada a instrução, vistas às partes para apresentação de alegações 

finais.

Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 004/2018-DF

* O Edital n° 004/2018-DF - relativo à relação das inscrições deferidas 

referente à Seleção para Recrutamento no Serviço Voluntário de Agente 

Comunitário de Justiça e Cidadania (Justiça Comunitária) do Estado de 

Mato Grosso - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111557 Nr: 1918-02.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....Pois bem. No caso dos autos, não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da incapacidade laborativa da requerente, não havendo 

por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo 

de dano (art. 300 do CPC).Ademais, dispõe o § 3, do artigo 300 do CPC: “A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”A bem ver, em 

vista dos elementos trazidos aos autos, impõe-se a necessidade de ampla 

cognição, respeitado o devido processo legal - nada obstando eventual 

reanálise do pedido no curso do feito.Desta forma, INDEFIRO, neste 

momento processual, o pedido de concessão da tutela de urgência 

antecipada.II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial.Defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Atenta ao teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, onde consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do Art. 212, 

§2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser.Com a 

chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo 

legal.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 22 de março de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111705 Nr: 1978-72.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101072 Nr: 6680-95.2017.811.0010

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRIL, LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91843 Nr: 2298-59.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI MARIA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a complementação 

do Laudo Pericial retro, requerendo o que entenderem de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46302 Nr: 1306-11.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZELI MORAES DE JESUS SOUSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20583 Nr: 2182-39.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE BUSS SONNENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BUSS SONNENBERG 

- OAB:18389/O

 Vistos etc.

Após a reforma da sentença que julgou extinta a execução (Ref.02 e 23) 

a parte requerente postulou por penhora via sistema BACENJUD, tendo em 

vista que até o presente momento não recebeu seu crédito (Ref.47).

Contudo, verificam-se das fls. 308/310 que fora penhorado e avaliado 

veículo de propriedade da parte executada, sendo que a credora deixou 

de manifestar sobre os demais atos expropriatórios.

Posto isso, intime-se a exequente para manifestar interesse na 

adjudicação ou hasta pública dos bens penhorados, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazendo, no mesmo prazo, planilha atualizada do débito.

Por outro lado, INDEFIRO, neste momento, o pedido de penhora via 

BACENJUD.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64098 Nr: 829-46.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT, TAMIRES PAULA COSTA LEITE - OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO BENES INACO 

- OAB:14460, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Ainda, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO 

NA LIDE SECUNDÁRIA para o fim de condenar a litisdenunciada a efetuar 

o pagamento da indenização direta e solidariamente ao autor, observado o 

limite do capital segurado.Considerando a sucumbência, arcará a 

litisdenunciada com o pagamento das custas e despesas processuais 

relativas à lide secundária, e de honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do Novo 

C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  C i v i l . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Oportunamente, transitada em julgado a decisão, arquivem-se 

os autos.Jaciara - MT, 20 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66620 Nr: 1683-40.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRAJANO FRANCISCO BORGES, MARIA ANTONIETA 

NOSCHANG CRSTOVAM BORGES, TRAJANO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO PAJUABA NEHME - 

OAB:81.446/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial 

e, em consequência, determino o levantamento das cláusulas de 

inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, gravadas no 

imóvel rural de 1.199,00 has, situado neste Município, denominado 

“FAZENDA TRÊS QUEDAS”, matriculado sob o n.º R/10.514 (discriminado 

na certidão de acadeia dominial anexada aos autos), transferindo-as para 

o imóvel urbano de matrícula n.º 84.507, pertencente a Trajano 

Empreendimentos Imobiliários Ltda, encravado no Município de Ribeirão 

Preto – SP (registro anexado aos autos).Expeça-se, para tanto, o 

necessário mandado de averbação ao respectivo Cartório de Registro de 

Imóveis.Retifique-se a anotação no sistema para constar como valor da 

causa R$500.000,00 (quinhentos mil reais), devendo os autores 

procederem com o recolhimento das custas e despesas processuais 

remanescentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério 

Público.Oportunamente, transitada em julgado a decisão, arquivem-se os 

autos.Jaciara - MT, 21 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90972 Nr: 1855-11.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, rejeito os embargos 

monitórios e, via de consequência, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO 

MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial o 

contrato de seguro constante dos autos (apólice n.º 17.1391.230271, com 

vigência entre 28.09.2016 a 29.09.2017), estipulado no ramo garantia – 

Doenças Graves – com capital segurado de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, 

desde a data da negativa do sinistro(18.01.2017) e acrescido de juros de 

1% desde a citação.Deve a embargante/ré arcar com o pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, com 

fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo no patamar 

de 10% do valor atualizado da causa.Com o trânsito em julgado, intime-se 

seguradora ré/embargante à efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 

15 (quinze) dias de acordo com disposto no art. 523 do NCPC. Caso não 

ocorra o pagamento espontâneo do valor do débito, dentro desse prazo, 

que inicia após a intimação do advogado da ré/embargante, incide a multa 

de 10% sobre o valor do débito, conforme §1º do referido artigo. 

Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 22 de março de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99809 Nr: 6004-50.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE ELIAS DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente a manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

da petição da executada juntada à ref. 24.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86982 Nr: 5611-62.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ALBINO GOETZ – ME,, HELIO ALBINO 

GOETZ, HEDERSON DA SILVA GOETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47241 Nr: 2370-56.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIUVA MACHADO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Carmo de Oliveira - 

OAB:13862/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111130 Nr: 1691-12.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de concessão do benefício processual da gratuidade de 

justiça.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Considerando que a causa versa sobre direitos que admitem transação, 

REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes 

intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a 

ser designada.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do 

CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334).

 Cite-se o Município de Jaciara por remessa postal, via procurador, com a 

faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75675 Nr: 697-52.2016.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, 

MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, SILAS TÉRCIO FERREIRA, VERA LUCIA 

FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILMARA 

FERREIRA DE CASTRO, EMÍLIA BARBOSA RODRIGUES, ANTONIO 

JANUÁRIO MENDES, ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA, JANETE 

APARECIDA MIRANDA FERREIRA, CLEONICE BONAFÉ FERREIRA, 

ANTONIA ESMERINDA DA SILVA, CAIO DE SOUZA FERREIRA, LAIZ 

HELENA DE SOUZA FERREIRA, STELLA FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Do caderno processual, se extrai que os confinantes nominados na 

petição inicial foram citados e deixaram escoar o prazo assinalado para 

manifestação permanecendo silentes.

Por outro lado, a par do contido nas correspondências para citação 

expedidas, verifico que SILMARA FERREIRA DE CASTRO, VERA LUCIA 

FERREIRA DE OLIVEIRA, LAIZ HELENA DE SOUZA FERREIRA, mudaram-se 

de seus endereços, ao passo que o sucessor do falecido Silas Tercio 

Ferreira, qual seja, CAIO DE SOUZA FERREIRA, estava ausente.

Ainda, JANETE APARECIDA MIRANDA FERREIRA, representante do 

ESPÓLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA, recusou lançar assinatura no 

aviso de recebimento.

É certo que a citação será feita por meio de oficial de justiça quando 

frustrada a citação pelo correio – teor do art. 249, do NCPC. Nesse 

particular, o Oficial de Justiça, preparado para lidar com a diversas 

situações inerentes ao ato citatório, poderá melhor descrever o atual 

paradeiro dos citandos e auxiliar o regular andamento da presente ação 

de usucapião.

 Logo, ante o comando do artigo supramencionado, INDEFIRO o pedido de 

citação por edital.

Expeçam-se missivas precatórias, havendo de ser observado o endereço 

de cada citando.

 A propósito, apenas com o fito de robustecer a decisão, dispõem o Art. 

256 e incisos, do NCPC:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;

III - nos casos expressos em lei”.

E o §3º complementa:

“§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos”.

Nessa linha, entendem Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero:
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3. Ignorado, incerto ou inacessível. Lugar ignorado é o que não se 

conhece; incerto, é o local sobre o qual não se tem certeza; inacessível, o 

que não se pode alcançar. Em todos esses casos cabe citação por edital. 

Só pode ser considerado ignorado ou incerto determinado lugar depois de 

esgotadas todas

as tentativas para sua identificação (art. 256, §3º, CPC). Citação por edital 

determinada sem prévio esgotamento das tentativas de identificação é 

nula. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país 

que recusar o cumprimento de carta rogatória (art. 256, §1º, CPC). É 

imprescindível que a recusa à rogatória se dê em abstrato e não por 

motivos inerentes àquela específica e concreta rogatória enviada e 

recusada. Se o juízo rogado recusa o cumprimento da rogatória na 

hipótese, tendo 'em conta eventual vício na carta rogatória, então cumpre 

ao juízo rogante corrigi-la e enviá-la novamente, Apenas se o juízo rogado 

recusa o cumprimento de carta rogatória brasileira é que se considera 

inacessível o lugar”.(Novo Código de Processo Civil Comentado, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 280)(destaquei).

Após, certifique o Sr. Gestor o devido cumprimento das determinações 

contidas no despacho de Ref: 55 e, na sequência, tornem os autos 

conclusos para eventual designação de audiência de instrução.

Às providências.

 Jaciara - MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49907 Nr: 1688-67.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98045 Nr: 5192-08.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Se regularizada a representação processual do Espólio de Dhemer João 

Miguel Dall Agnol nos autos de inventário Cód. 66926 – vez que nomeado 

inventariante pelo juízo - face ao princípio da economia processual, da 

celeridade e da efetividade da jurisdição em primeiro grau, intime-se o atual 

inventariante para dar regular prosseguimento ao feito, recolhendo as 

custas de ingresso, sob pena de arquivamento.

Prazo: 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos para outras deliberações.

Jaciara - MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75555 Nr: 649-93.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO JORDÃO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento 

no que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, resolvo o mérito e JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial, ajuizada por HUGO 

JORDAN FURLAN contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, para condenar esse último a restabelecer o benefício auxílio-doença 

acidentário desde a cessação (DCB: 27/05/2015), bem como converter o 

benefício do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez 

acidentária, a partir da data do protocolo do laudo técnico pericial (Ref: 24, 

30.06.2016), com correção monetária na forma dos enunciados de 

Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida. Os juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no 

percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011)....Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de 

praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.Jaciara - MT, 23 de 

março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67417 Nr: 2015-07.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOARES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MARTINS FILHO, JOÃO ALVES 

DE SOUZA, ANTONIO PEDRO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Atenta ao contido no caderno processual verifica-se a citação do 

confinante João Alves de Souza (Ref: 67); entretanto, não ofertou 

resposta.

Assim, declaro a revelia do confinante JOÃO ALVES DE SOUZA, mas não 

aplico os seus efeitos.

Como se sabe, a ação de usucapião tem eficácia declaratória da 

propriedade, sendo oponível “erga omnes”, o que lhe impõe tratamento 

diferenciado dos casos em que se operam os efeitos da revelia. Ademais, 

há contestação apresentada por negativa geral pelo réu José Maria 

Martins.

Nesse sentido:

Ementa: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. CITAÇÃO DO 

CONFINANTE. 1. Necessidade de citação do Estado do Rio Grande do Sul 

por ser um dos confinantes do imóvel. 2. Posse é fato e como tal deve ser 

comprovada por prova testemunhal. Impossibilidade da declaração da 

prescrição aquisitiva ser acolhida somente com base em prova 

documental. A falta de contestação em ação de usucapião não enseja os 

efeitos da revelia. Necessidade de comprovação do fato constitutivo do 

direito do autor. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA 

DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (Apelação Cível Nº 70019485002, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Francisco 

Pellegrini, Julgado em 29/05/2007)

De mais a mais, com o fito de promover o regular andamento do feito, 

intime-se pessoalmente o autor a suprir a falta de seu Defensor e prestar 

informações sobre o confinante Antonio Pedro da Rocha, eventualmente 

indicando quem seja o atual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito.

As providências.

Jaciara - MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36137 Nr: 114-73.1993.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFS, RDSF, AFDS, MRDCES, OFS, FRDS, IDSC, HFDS, 

VA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:285867-B/SP, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 114-73.1993.811.0010, Protocolo 

36137, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58188 Nr: 2213-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALMIRA BATISTA DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58188 Nr: 2213-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALMIRA BATISTA DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22370 Nr: 1195-66.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3RG- TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA-ME, 

AUDIMAR ROCHA DOS SANTOS, GIZELE MARIA RULIM LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente 

à fls.103/105, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da 

parte executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução.Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto 

isto, defiro a penhora online no valor de R$ 6.312,27 (seis mil trezentos e 

doze reais e vinte e sete centavos) nas contas da parte executada: 3RG 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, CNPJ n.º 07.124.940/0001-31; GILZELE 

MARIA RULIM LOPES, CPF n.º 495.509.771-53; e AUDIMAR ROCHA 

SANTOS, CPF n.º 383.682.261-04.Nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados....Ainda, não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em 

vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente outros bens 

da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo acima 

mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 21 de março de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26872 Nr: 362-77.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki 

- OAB:122.626 - SP

 Vistos.

O pleito de fls. 319/320 trata-se de repetição do pedido encartado às fls. 

309/310, o qual já foi apreciado às fls. 311.

Assim, determino que a serventia providencie o imediato apensamento dos 

presentes autos, ao feito código 26873, conforme determinado às fls. 311.

Após, manifeste-se o autor se de fato houve composição amigável entre 

as partes, no prazo de 05 dias.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6806 Nr: 799-36.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Condeno 

o exequente ao pagamento de eventuais custas remanescentes.Sem 

honorários ante a ausência de triangularização processual.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações.Intime-se. Publique-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências. Jaciara - MT, 22 de março de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51723 Nr: 270-60.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES 

TERRESTRES-ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAL-COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436/MT, Marcelo Edvino Luft - OAB:

 Vistos e examinados.

Ante a inércia do exequente(fls.45), arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário..

 Às providências.
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Jaciara/MT, 22 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51831 Nr: 391-88.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de concessão de Aposentadoria rural por invalidez ou 

Auxílio Doença, ajuizada por FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, alegando para 

tanto ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

benefício previdenciário pretendido.

O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou contestação às 

fls. 23/30, com preliminar de mérito de ausência de interesse processual, 

ante a falta de requerimento administrativo.

A parte autora apresentou Impugnação às fls. 34/41.

 A preliminar arguida pelo INSS, já foi superada pelas decisões de fls. 88 e 

fls. 93.

 Laudo Médico às fls. 82/83.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Ante a necessidade de julgamento do feito, INTIME-SE a parte autora, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a decisão administrativa 

proferida no Requerimento n.º 178976724 de fls. 91.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, Processo inserido na Meta - 2 de 2018 do 

CNJ, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de Março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69593 Nr: 11752-34.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO JESUS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Riegel Coelho - 

OAB:164.014 - RJ, Fernanda Darold - OAB:12.037 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes acerca da audiência designada para o dia 20/06/2018, às 15:30 

horas, nos autos da Carta Precatória n.º 25902-53.2017.811.0041 - cód. 

1265565, em trâmite na 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Cuiabá - MT, conforme Of. N.º 619/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53819 Nr: 2327-51.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GERMANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por João Germano da 

Silva em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados às fls.119/120.

Às fls. 122/123 o exequente indica a conta para a transferência dos 

valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios de fls. 126/127.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvarás.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 21 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57120 Nr: 1415-20.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito do pedido e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a conceder o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, que se dará a partir do 

laudo pericial (15/09/2016 fls. 82/83), com juros de mora a partir da citação 

(Súm. 204/STJ) e correção monetária, de acordo com o disposto no 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal, aprovado pela Resolução nº 134/2010, do Conselho da Justiça 

Federal.Ante o princípio da sucumbência, condeno a autarquia ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, o que faço seguindo 

orientação da Súmula 178 do STJ, assim redigida: “O INSS não goza de 

isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias 

e de benefícios propostas na Justiça Estadual” e honorários advocatícios 

da parte ex adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o débito 

existente até esta data, observada a Súmula 111, do Superior Tribunal de 

Justiça, a teor do Art. 85, §2º, do NCPC.Sentença não sujeita ao duplo 

grau de jurisdição (§3º, inciso I, Art. 496, NCPC).Transitada em julgado, 

após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a 

devida baixa.Jaciara/MT, 21 de Março de 2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78951 Nr: 1790-50.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGF INCORPORADORA E ADMINISTRADORA 

DE IMÓVEIS LTDA, L.C.M. ASSESSORIA E MARKETING LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:3187

 Vistos, etc....Em relação à alegada ilegitimidade ativa, tenho que esta se 

confunde com o mérito, e deve ser analisada no momento da prolação da 

sentença. Explico:É que os requeridos alegam que o autor vendeu a 

propriedade para a pessoa de Gilson Pereira de Souza, na data de 

16/04/2014, o que retira sua legitimidade para propor a presente 

ação.Entretanto, em que pese o autor e a pessoa de Gilson Pereira de 

Souza terem celebrado um “Instrumento Particular de Compromisso de 

Compra e Venda”, é possível se verificar no parágrafo único, da Cláusula 

Quinta, que o compromissário comprador somente seria imitido na posse 

definitiva do imóvel, na ocasião da lavratura da escritura definitiva de 
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compra e venda.Assim, levando-se em consideração que a compra do 

imóvel se deu na forma parcelada, e não havendo a lavratura da escritura 

definitiva até a presente data, é possível que o autor ainda esteja 

ocupando a posse do imóvel objeto da presente lide, o que só será 

possível de se apurar após a instrução do feito.Assim, não vislumbro 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito 

por saneado.Intimem-se as partes para especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

objetivamente sua finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento (art. 

324, do CPC).Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as 

partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena 

de preclusão.Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, 

retornem-me conclusos com anotações para sentença.Após, voltem os 

autos conclusos. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências.Jaciara/MT, 26 de março de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79863 Nr: 2117-92.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme se depreende do AR acostado à ref. 89, este foi recebido por 

pessoa diversa do executado.

Assim, como forma de evitar futura arguição de nulidade processual, 

cite-se o executado, via Oficial de Justiça, nos termos de ref. 51.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92626 Nr: 2670-08.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos etc.

Intimadas as partes a especificarem qual provas pretendem produzir, 

estas pugnaram pela realização de audiência de instrução e julgamento.

Assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

19/04/2018, às 16h30min.

A contar da intimação desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 

(cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Ademais, arroladas as testemunhas pelas partes, expeça-se todas as 

intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência à DPE e ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às Providências

Jaciara/MT, 22 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52408 Nr: 989-42.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de 

fls. 69/71. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão 

encaminhados ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52114 Nr: 685-43.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO BARTH DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de 

fls.82/84. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão 

encaminhados ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56722 Nr: 1080-98.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA CANDIDO BALBINO EBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração 

i n t e r p o s t o s  p e l a  r e q u e r e n t e  à s  f l s . 

77/80.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 21 de março de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 64839 Nr: 1081-49.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGUELITT REIS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE e posterior remessa dos autos ao requerido, para que no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial de ref. 44 e 

requererem o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99352 Nr: 5790-59.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefónica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Processo nº. 5790-59.2017.811.0010

Código 99352

Requerente: Olivir de Souza

Requerido: Telefônica Brasil S/A

VISTOS ETC,

Olivir de Souza ajuizou a presente “Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência”, em face 

de Telefônica Brasil S/A, qualificados nos autos.

Realizada audiência conciliatória no CEJUSC, as partes formularam 

acordo, e requerem a sua homologação judicial (ref. 25).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes à ref. 25.

Em consequência, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

 Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido à ref. 30.

Após, arquive-se, com baixa na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54835 Nr: 3264-61.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA TERTULINA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de 

fls.75/78. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão 

encaminhados ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 2468 Nr: 240-50.1998.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA, JOAQUIM 

AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONILDO BELTRÃO LOPES - 

OAB:2770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:MT 3.610, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:17671

 Processo nº. 240-50.1998.811.0010

Código 2468

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

o escoamento do prazo requerido à fl. 283.

Após, certifique-se e intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de Março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27384 Nr: 970-75.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÇA NUNES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de 

fls. 137/141. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão 

encaminhados ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53393 Nr: 1945-58.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LUDWINSKI FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de 

fls.84/88. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão 

encaminhados ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16995 Nr: 1560-91.2005.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SOLEDADE NUNES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, REYNALDO B. DA F. ACCIOLY JR - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Processo nº. 1560-91.2005.811.0010

Código nº. 16995

Requerente: Maria da Soledade Nunes Torres

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de desarquivamento formulado à fl. 206.

Intime-se a requerente, por meio de seu advogado, para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo requerimentos, retornem os autos ao arquivo, com as 

cautelas devidas.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30003 Nr: 2449-06.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINDO JORGE SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON JORGE SCHINOCA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GIULIANO ARAKEN SILVA - OAB:5216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Processo 2449-06.2009.811.0010

Código 30003

VISTOS ETC,

 Reconheço minha suspeição no presente feito, a partir da presente data, 

com fundamento no art. 145, inciso I, do NCPC.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 23 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23159 Nr: 2003-71.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON JORGE SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÊNIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO TADEU BELOTO 

BALDO - OAB:, JOSÉ JORGE THEMER - OAB:94253-SP

 Processo 2003-71.2007.811.0010

Código 23159

VISTOS ETC,

 Reconheço minha suspeição no presente feito, a partir da presente data, 

com fundamento no art. 145, inciso I, do NCPC.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 23 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18976 Nr: 453-75.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOYACORN CONSULTORIA E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

EVERTON JORGE SCHINOCA, VANICE ESTER WESZ BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO TADEU BELOTO 

BALDO - OAB:, JOSÉ JORGE THEMER - OAB:94253-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846/MT, 

MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT

 Processo 2006/57

Código 18976

VISTOS ETC,

 Reconheço minha suspeição no presente feito, a partir da presente data, 

com fundamento no art. 145, inciso I, do NCPC.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 23 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25794 Nr: 2284-90.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELEIRO PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:45.769

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requererem o que de direito, 

impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48607 Nr: 278-71.2012.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATUSALEM PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, 

EDEGAR MARTINS, SILVERIO GREVE, JANETE APARECIDA MIRANDA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte autora via DJE, para no prazo de 10 (dez), 

manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, 

requerer o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4414 Nr: 113-83.1996.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIPAUTO EQUIPADORA LTDA, FÁBIO VALEIRO, 

JOSÉ FRANCISCO VALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÙ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, analisando os presentes autos 

constatei que até a presente data as partes não foram intimadas da 

decisão de fl. 239. Assim, faço expedir intimação dos advogados das 

partes da referida decisão, bem como, para no prazo de 10(dez) dias, 

requerer o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51060 Nr: 2942-75.2012.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ADÍLIO SCHMITT, MARLENE 

OLIVEIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes via DJE para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, 

requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16939 Nr: 1504-58.2005.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA DA SILVA FERMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Exequente via DJE para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da petição do executado de fl. 173. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26632 Nr: 57-93.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ 

FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, CÉLIA RUIZ FERREIRA, 

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT, MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

Procurador da parte Exequente via DJE para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos e requerer o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 7313 Nr: 1254-98.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ 

FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, CÉLIA RUIZ FERREIRA, 

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT, MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

Procurador da parte Exequente via DJE para, no prazo legal, apresentar 

resposta à Exceção de fls. 154/155. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20279 Nr: 1850-72.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE JUSCIMEIRA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBER SEIDENFUS, ROMEO SEIDENFUS, 

NILTON MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NUNES 

CAVALLARO - OAB:10.347-MT, ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELO - OAB:MT 5026, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13311/MT, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:3485/TO, IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:5322-MT, 

IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:8213/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, decorreu o prazo de suspensão do feito, 

conforme sentença de fls. 253/253 versos. Assim, faço expedir intimação 

do advogado da parte exequente via DJE para, no prazo de 05(cinco) 

dias, informar o cumprimento do pactuado, sob pena de arquivamento. É o 

que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55966 Nr: 428-81.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLY DOS SANTOS FRANCO, DAVI DOS 

SANTOS FRANCO, SOLANGE DE OLIVEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, analisando os presentes autos pude constatar 

que a decisão de fl. 92, foi devidamente cumprida, uma vez que o feito foi 

encaminhado com vistas ao Procurador Federal, conforme se vê o 

recebimento à fl. 92 versos, bem como, manifestação acostada à fl. 93, 

reiterando os termos da contestação apresentada às fls. 27/45. Assim, 

nesta data, faço expedir intimação do advogado da parte autora via DJE, 

para querendo, no prazo legal, impugnar a contestação e requerer o que 

de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22047 Nr: 864-84.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILINHO SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

Procurador da parte Exequente via DJE para, manifestar-se acerca da 

decisão de fl. 79, bem como, para no prazo legal responder à Exceção de 

Pré-Executividade oposta pelo Executado à fl. 76 versos. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99312 Nr: 5783-67.2017.811.0010

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 154368 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 22/05/2018 às 14h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55453 Nr: 3851-83.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONES GOMES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:20111-B, 

Karina Oliveira Miranda Marques - OAB:8.567-B - MT, Lidiane 

Fátima Gomes Moreira - OAB:15.784 - MT, Ruth Cardoso Ribeiro 

dos Santos - OAB:10.350, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, o recurso de apelação de fls. 191/204, 

interposto pela parte Requerida: Município de Jaciara-MT, foi protocolado 

no prazo legal, conforme certidão exarada à fl. 205. CERTIFICO AINDA 

QUE, o recurso de apelação acostado às fls.205-A/220, interposto pela 
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parte Requerida Prev-jaci-fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores Público de Jaciara/MT, foi protocolado no prazo legal. 

CERTIFICO MAIS QUE, a parte Requerida Prev-jaci-fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Público de Jaciara/MT, embora 

devidamente intimada para contrarrazor o Recurso de Apelação de fls. 

191/204, deixou decorre o prazo sem manifestação. CERTIFICO, 

OUTROSSIM QUE, as contrarrazões acostada às fls. 222/227, 

apresentadas pela parte Requerente foi protocolada no prazo legal. 

CERTIFICO POR ÚLTIMO QUE, as partes apeladas não foram intimadas 

para contrarrazoar o recurso de apelação de fls. 205-A/220, ocasião em 

que impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimá-las, para 

querendo, no prazo legal, contrarrazoarem o referido recurso de 

apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109799 Nr: 1085-81.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A, ANTONIO RUBENS FRANCISCO - DEPÓSITO DO RUBINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 154459 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 28/05/2018 às 14h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110361 Nr: 1354-23.2018.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGSDO, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 154403 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 22/05/2018 às 14h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 10215 Nr: 773-67.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORESTA BRASIL - REFLORESTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA - EPP, LEANDRO RODRIGUES DE MENDONÇA, 

ESAÚ DE CASTRO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE AVIÕES 

LTDA - EMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:4.112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A, Gilberto Pinto Funes Junior - OAB:10599, JOSÉ GOMES 

FERREIRA NETO - OAB:6.508

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, decorreu o prazo de 05 (cinco) dias, para os 

advogados da parte executada inpugnar o bloqueio, embora devidamente 

intimados via DJE nº. 10151, publicado em 05/12/2017. Certifico e dou fé 

que, faço expedir intimação do exequente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52911 Nr: 1476-12.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILDETE BARBOSA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANETE FERREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Exequente via DJE para, no prazo de 10(dez) dias, 

atualizar o crédito exequendo pata fim de análise dos pedidos de fls. 151. 

É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111085 Nr: 1671-21.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA LAZAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 157295 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 22/05/2018 às 13h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110969 Nr: 1623-62.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 157298 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 28/05/2018 às 14h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110955 Nr: 1618-40.2018.811.0010
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orli da Silva, VERA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A, BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NOVAES FORTES - 

OAB:22919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 157417 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 05/06/2018 às 14h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110567 Nr: 1449-53.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 157467 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 06/06/2018 às 13h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104127 Nr: 8252-86.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 157474 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 06/06/2018 às 14h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11528 Nr: 434-74.2003.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DA SILVA, MARIA DO CARMO BARBOSA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES HEGV LTDA, REAL 

PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILCAR CORDEIRO 

TEIXEIRA FILHO - OAB:21856/PR, CARLOS ROBERTO DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:185453/SP, DANIELLA REGINA GUARNIERI DE OLIVEIRA 

- OAB:203884/SP, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556, GISAH 

SALIBA FERREIRA DA CUNHA - OAB:33231, MÁRCIA DOS SANTOS 

FERREIRA - OAB:168.219/SP, MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS - 

OAB:146.458/SP, NEUZA MARIA GATI FERREIRA - OAB:146471/SP, 

VALÉRIA CAMACHO MARTINS SCHMITKE - OAB:147.082/SP, 

VALQUIRIA SARTORELLI e SILVA - OAB:8276/MS

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação aos 

advogados das partes Exequentes via DJE para, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do requerimento formulado pelo executado 

às fls. 930/931, sob pena de concordância. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107428 Nr: 9878-43.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAG- CENTRAL MATOGROSSENSE DE 

ARMAZÉNS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9878-43.2017.811.0010

Código 107428

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executado: Cemag – Central Matogrossense de Armazéns Gerais

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação de Execução Fiscal” proposta pelo Município de Jaciara 

- MT, em face da Cemag – Central Matogrossense de Armazéns Gerais, 

ambos qualificados nos autos.

A exequente pleiteou a desistência da demanda (ref: 06).

É o relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pleiteou a desistência 

do feito à ref: 06.

 Assim sendo, o pedido deve ser deferido, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil, que preconiza: “o juiz não 

resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a desistência da ação”.

Desnecessário a intimação dos demandados, porquanto não contestada à 

ação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte da 

requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Transitada em julgado, arquive-se os autos com baixa na distribuição.

Sem custas.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53343 Nr: 1894-47.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSF, JANAINA BERNANRDES DE SOUZA, ALICE 

MARQUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DE ANDRADE JUNIOR, 

WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 
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OAB:6716/O, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Certifico e dou fé que, as partes foram devidamente intimadas acerca de 

decisão de fls. 461/463-v, conforme DJE n° 10161, de 19/12/2017 e 

publicado no dia 20/12/2017. Certifico ainda que, os advogados das partes 

requeridas foram intimados acerca de decisão de fls. 491/492, conforme 

DJE nº 10198, de 15/02/2018 e publicado no dia 16/02/2018, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestassem acerca dos endereços 

atualizados dos requeridos, tendo em vista a devolução das cartas de 

intimações (fls. 486-vº e 493-vº), contudo até o presente momento não se 

manifestaram, motivo esse que não foi expedido carta de intimação, para 

comparecerem na audiência de instrução designada para o dia 03/04/2018 

às 13h30min. Certifico mais que, embora não há manifestação dos 

advogados das partes requeridas, esses foram devidamente intimados da 

data da referida audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106861 Nr: 9518-11.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9518-11.2017.811.0010

Código: 106861

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executado: João Torres

 VISTOS ETC.,

Município de Jaciara - MT ajuizou a presente “Ação De Execução Fiscal” 

em face de João Torres, qualificados nos autos.

Considerando o pagamento do débito ora executado, declarado à Ref: 06 

tenho que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 21 de março de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106367 Nr: 9278-22.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MORALES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106321 Nr: 9267-90.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILA MARIA CASANOVA FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106296 Nr: 9259-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE NUNES FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106425 Nr: 9317-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Mauricio Barbosa Bonvini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106446 Nr: 9324-11.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GERALDO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9324-11.2017.811.0010

Código: 106446

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executado: Sebastião Geraldo de Moura

 VISTOS ETC.,

Município de Jaciara - MT ajuizou a presente “Ação De Execução Fiscal” 

em face de Sebastião Geraldo de Moura, qualificados nos autos.

Considerando o pagamento do débito ora executado, declarado à Ref: 09 

tenho que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II do CPC.

Diante da desistência do prazo recursal, remetam-se os autos 

IMEDIATAMENTE ao arquivo com baixas na distribuição.
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 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 21 de março de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106401 Nr: 9297-28.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106642 Nr: 9396-95.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORI LANGNER BINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106703 Nr: 9435-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.R.M TRANSPORTES LTDA ME , WILSON 

ROGÉRIO MARTINS, MARIA SONIA DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106720 Nr: 9442-84.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEORDETE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106719 Nr: 9441-02.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SOCORRO SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106680 Nr: 9419-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ARAÚJO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106867 Nr: 9523-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERREIRA BATISTA MEI , ELIAS 

FERREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106832 Nr: 9509-49.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BERNARDES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106858 Nr: 9516-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CONCEIÇÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106848 Nr: 9513-86.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELI ARAUJO FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106862 Nr: 9519-93.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ BELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106866 Nr: 9522-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENY ANTONIO NOBRE ACYOLY-MEI , BENY 

ANTÔNIO NOBRE ACIOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106997 Nr: 9598-72.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO JOSÉ CAMARGO E CIA LTDA, 

RONILDO JOSÉ CAMARGO, PAGNER DOUGLAS DA COSTA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107048 Nr: 9622-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ALEXANDRE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107024 Nr: 9606-49.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. MADALENA DE SOUZA-ME , EUNICE 

MADALENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 21 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106433 Nr: 9318-04.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 
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OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 9318-04.2017.811.0010

Código 106433

Exequente: Município de Jaciara – MT

Executado: Expresso São Luiz LTDA

 VISTOS ETC.,

Trata-se de “Ação de Execução Fiscal” proposta pelo Município de Jaciara 

– MT em desfavor de Expresso São Luiz LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em manifestação de ref: 07, o exequente manifestou pela extinção do 

feito.

É o relato necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a requerente à ref: 07 requereu a 

desistência da ação, por corolário, a extinção do feito sem resolução de 

mérito e seu arquivamento.

Assim sendo, não há óbice para a homologação do pedido de desistência 

da demanda por parte do autor, o que faço com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte do 

requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas.

Arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Registre-se.

 Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101195 Nr: 6715-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO INÁCIO HARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 6715-55.2017.811.0010

Código 101195

Exequente: Município de Jaciara – MT

Executado: Olímpio Inácio Hartman

VISTOS ETC.,

Defiro o pedido formulado pelo exequente à Ref: 09.

Determino a SUSPENSÃO do presente feito pelo prazo de 36 (trinta e seis) 

meses.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório sem baixas na distribuição, 

contudo, com a retirada da lista estatística de processos.

 Decorrido prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106224 Nr: 9220-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO SCHVERTZ DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9220-19.2017.811.0010

Código: 106224

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executado: Eurico Schvertz de Magalhães

 VISTOS ETC.,

Município de Jaciara - MT ajuizou a presente “Ação De Execução Fiscal” 

em face de urico Schvertz de Magalhãesqualificados nos autos.

Considerando o pagamento do débito ora executado, declarado à Ref: 09 

tenho que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

Registres-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 23 de março de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106971 Nr: 9585-73.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9585-73.2017.811.0010

Código: 106971

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executado: José Albertino Ferreira da Silva

 VISTOS ETC.,

Município de Jaciara - MT ajuizou a presente “Ação De Execução Fiscal” 

em face de José Albertino Ferreira da Silva, qualificados nos autos.

Considerando o pagamento do débito ora executado, declarado à Ref: 10 

tenho que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II do CPC.

Diante da desistência do prazo recursal, remetam-se os autos 

IMEDIATAMENTE ao arquivo com baixas na distribuição.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 21 de março de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107166 Nr: 9714-78.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSANELLO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, 

ADRIANO BUSANELLO DA SILVA, LILIANE DELFINO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9714-78.2017.811.0010

Código: 107166

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executados: Busanello Comercio de Pneus Ltda – ME e outros

 VISTOS ETC.,
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Município de Jaciara - MT ajuizou a presente “Ação De Execução Fiscal” 

em face de Busanello Comercio de Pneus Ltda – ME, Adriano Busanelo da 

Silva e Liliane Delfino Guimarães, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Considerando o pagamento do débito ora executado, declarado à Ref: 10 

tenho que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II do CPC.

Diante da desistência do prazo recursal, remetam-se os autos 

IMEDIATAMENTE ao arquivo com baixas na distribuição.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 23 de março de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107101 Nr: 9661-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RAIMUNDO DOS SANTOS - ME, 

DANIEL RAIMUNDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9714-78.2017.811.0010

Código: 107166

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executados: Daniel Raimundo dos Santos – ME e outro

 VISTOS ETC.,

Município de Jaciara - MT ajuizou a presente “Ação De Execução Fiscal” 

em face de Daniel Raimundo dos Santos – ME e Daniel Raimundo dos 

Santos, todos devidamente qualificados nos autos.

Considerando o pagamento do débito ora executado, declarado à Ref: 10 

tenho que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II do CPC.

Diante da desistência do prazo recursal, remetam-se os autos 

IMEDIATAMENTE ao arquivo com baixas na distribuição.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 23 de março de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107042 Nr: 9618-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO DARI NITSCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107039 Nr: 9616-93.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RODRIGUES DA COSTA ME , 

ADRIANA RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107032 Nr: 9610-86.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REBECA VALENTINA COM. DE CONFECÇÕES E 

AVIAMENTOS LTDA - ME, ROSIMARA BARTH DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106975 Nr: 9589-13.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORNÉLIO CASSIMIRO DE SOUZA EPP, 

CORNÉLIO CASSIMIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107045 Nr: 9620-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CATARINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 
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de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107053 Nr: 9626-40.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO LEAL CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107026 Nr: 9607-34.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO ANEAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107014 Nr: 9604-79.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. LUCIDONIO DE CASTRO MARTINS-ME , 

MARIZA LUCIDONIO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106986 Nr: 9594-35.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107142 Nr: 9694-87.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GOMES - ME, SEBASTIAO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107133 Nr: 9685-28.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI DE OLIVEIRA SANTANA ME, 

RONICLEI DE OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107211 Nr: 9751-08.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JV TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA, 

FLAVIA DE QUEIROZ MUNIZ GONÇALVES FREITAS, JORDANIO 

GONÇALVES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107033 Nr: 9611-71.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO DARI NITSCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 26 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66738 Nr: 1736-21.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VITANIO VIEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do 

requerente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca 

da juntada de ref. 51.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 111363 Nr: 1847-97.2018.811.0010

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FABLÍCIO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850

 ...Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do 

pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem 

incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da 

lei penal.Com tais considerações, a despeito dos eventuais predicados 

pessoais do requerente, em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa de ANTONIO FABLÍCIO SALES e, consequentemente, mantenho a 

prisão cautelar.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 34198 Nr: 1755-03.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍDIO XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos no sentido de 

proceder a INTIMAÇÃO do Advogado do réu O DR. MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA, via DJE, da r. sentença de extinção de punibilidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 35112 Nr: 2653-16.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT, MICHEL 

KAPPES - OAB:14185/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos no sentido de 

INTIMAR o Advogado do réu DR, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO, via DJE, da 

r. sentença de extinção de punibilidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 23587 Nr: 2508-62.2007.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERRARI COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presdentes autos no sentido de 

expedir INTIMAÇÃO ao Advogado do réu DR. FRANCISCO DE CARVALHO 

via DJE, da r. sentença de extinção de punibilidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 94602 Nr: 3565-66.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30/11/2017 às 13h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) 

Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: MT0011065S-A 

Endereço: RUA BERNARDO GUIMARÃES, 245, - ATÉ 699/700, 

FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30140-080 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 

11:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MORAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12374965, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001032-20.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: JURUCE, 251, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 

08:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana 

Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

10/05/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/05/2018 Hora: 11:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REIS MACHADO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/05/2018 Hora: 11:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVALMIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/05/2018 Hora: 11:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB: MT17801/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 
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custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYS LEANNE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO LAURENTINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB: MT6582/O-O Endereço: 44, 

355, BOA ESPERANCA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-505 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

10/05/2018 Hora: 09:30 Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/11/2017 Hora: 08:40 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A Endereço: 

QUATROCENTOS E QUATRO QD 128, 57, SETOR IV, TIJUCAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78088-413 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 10:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000848-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALDERINO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB: MT19572/O Endereço: 

AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 09:40 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-16.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(ADVOGADO)

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12065084 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000123-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTAO DE MATO GROSSO na pe (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12404661 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON WAGNEI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB: MT3188/O 

Endereço: desconhecido Advogado: CASSIO MASSARIOL CARDOSO 

OAB: MT22308/O Endereço: GALERIA GG, SALA 611, RUA TREZE DE 

JUNHO 207, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 e do 

Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MAURO PAULO 

GALERA MARI OAB: MT0003056A Endereço: rua das palmeiras , 300, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 , para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 09:50 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000761-11.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 26 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BERNARDO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/05/2018 Hora: 10:40 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000203-73.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO ALEXANDRE ALVES OAB - MT0014697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12409159 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB: MT0015634 Endereço: 

SENADOR FILINTO MULLER, 1050, APTO 706, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-409 e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) 

Advogado: AOTORY DA SILVA SOUZA OAB: MT0014994S Endereço: 

MANOEL LEOPOLDINO, 358, ARAES, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 , 

para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação 

Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 

Hora: 10:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. 

patrono . O não comparecimento do Promovente à audiência importará 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, o promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na 

audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da 

referida audiência, e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, sob 

pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENI MARIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000380-03.2017.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 26 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-47.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000681-47.2017.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 26 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010038-97.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

8010038-97.2015.8.11.0010, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[RESPONSABILIDADE CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. EXEQUENTE: VALDIRENE 

APARECIDA FRANCISCO EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE 

LIVROS LTDA - ME Vistos. Indefiro o pedido de suspensão processual, 

até porque decorrido o prazo postulado. Intime-se a requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000600-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN WESLEY LIMA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000600-98.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JONATHAN WESLEY LIMA 

ROCHA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Em respeito ao disposto nos 

art. 9º e 10, ambos do CPC, oportunizo a parte exequente se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias sobre a viabilidade do prosseguimento da 

presente execução contra pessoa em Recuperação Judicial. É que, 

havendo recuperação judicial, o crédito deve ser arrolado na lista geral de 

credores e, havendo omissão, ser objeto de habilitação junto ao 

Administrador Judicial. O fato é que contra recuperanda não cabe 

cumprimento do julgado nestes autos, prosseguindo o feito somente até a 

sentença, ou melhor, a constituição do crédito, nos termos do artigo 6º, § 

1º, da LRJ, e enunciado n.º 51 do FONAJE. Aliás, cabe ao próprio 

interessado extrair cópia das decisões constitutivas de seu crédito e 

requerer a habilitação nos autos da recuperação judicial, aguardando-se o 

desfecho e a forma de pagamento do crédito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000952-56.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: JOSE CARLOS 

AGUILAR REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. JOSE CARLOS 

AGUILAR ajuizou ação indenizatória em desfavor da OI MÓVEL S/A. Em 

síntese, alegou falha na prestação de serviços da parte promovida, pois 

tem contratado telefone fixo e internet com o vencimento das faturas todo 

dia 14, mas a partir do mês de junho/2017 a promovida tem efetuado 

suspensão dos serviços mesmo com as faturas pagas (comprovantes 

junho/217, agosto/2017 e setembro/2017, ID 10057628) e a parte 

promovente sempre entra em contato com a promovida para informar 

sobre o pagamento dentro do prazo, mas não foi resolvido o problema e 

esse persiste. Ao final, postulou a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 10681646. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 10794767 e impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 10758814. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha no 

fornecimento dos serviços da parte promovida, a excludente de 

culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida quitada. A prova 

do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o 

pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de 

quitação (artigo 319 do Código Civil). As partes divergem quanto à 

quitação das faturas referentes aos meses junho/2017, agosto/2017 e 

setembro/2017 com data de vencimento todo dia 14. Em exame do 

conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente quanto aos 

comprovantes juntados na ID 10057628, constata-se que o débito relativo 

às fatura dos serviços vencidas em 14/06/2017, 14/08/2017 e 14/09/2017, 

foram devidamente quitadas em tempo hábil que não ensejasse a 

suspensão dos serviços. Portanto, considerando que as provas juntadas 

nos autos são suficientes como prova da quitação até o vencimento, 

conclui-se que houve cobrança de dívida quitada e, consequentemente, 

há conduta ilícita por parte da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a suspensão no fornecimento de 

telefonia e internet (ID 10057637), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, em decorrência do dano ao conforto da vida 

moderna, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido tem o condão proporcior sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade, já que se trata de um serviço essencial 

a vida moderna. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 
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praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente 

os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 105,55 (cento e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); b) 

condenar a parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen 

A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000718-74.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

DELZA NUNES DA CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. DELZA NUNES DA CRUZ 

ajuizou ação indenizatória em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, a parte promovente alegou 

ser titular de uma Unidade Consumidora junto a promovida, mas verificou 

cobrança da fatura do mês de dezembro/2016 de R$ 758,65 muito 

superior a média, conforme se verifica no histótico de contas (ID 

9322498), apesar de ter reclamado a fatura cobrada superior a média de 

consumo, a parte promovida continuou a cobrança e como a parte 

promovente não poderia ficar sem energia fez acordo para poder 

restabelecer os serviços e solicitou para promovida vistoria no relógio 

para verificar a irregularidade da cobrança conforme o protocolo 

41063480, mas a promovida não teria feito. Ao final, postulou a declaração 

de inexistência de dívida, restituição em dobro o valor pago e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 10020648 e arguiu a preliminar de incompetência por 

necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada 

na ID 9950800 e a impugnação à contestação foi apresentada na ID 

10041495. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Incompetência em razão da matéria. 

Complexidade da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova pericial 

técnica para apurar a média de consumo se foi efetivamente consumida 

pela parte promovente, visto que o pedido de produção de prova técnica 

não foi reiterado nem na audiência de conciliação e nem na impugnação à 

contestação, estando a prova preclusa. No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria de 

complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e 

julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 
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artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Ato ilícito. Irregularidade na fatura. 

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto a 

concessionária quanto o consumidor tem direito à inspeção e aferição dos 

medidores, devendo sempre, ser respeitado o devido processo legal e o 

contraditório, conforme preconiza os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. Assim sendo, a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo somente é possível com comprovação 

inequívoca da legitimidade da cobrança, sendo necessário que a 

concessionária demonstre que a aferição e/ou inspeção, conforme o 

caso, foram realizadas regularmente. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Dentre as principais regras a serem respeitadas pela 

concessionária para que sua prova seja considerada inequívoca é que a 

aferição seja realizada por órgão oficial competente e/ou que o inspeção 

não seja produzida unilateralmente. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Com base nestas regras, a parte 

promovente sustenta que a fatura do mês de dezembro de 2017 é 

irregular em virtude da cobrança excessiva. Em análise dos autos, nota-se 

que a concessionária não produziu provas inequívocas da regularidade do 

medidor, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação 

do órgão oficial competente, pois o documento juntado na ID 10020684 foi 

elaborado pela própria concessionária. Por fim impõe consignar que o 

histórico de consumo juntado na ID 10020684 em nada comprova que a 

fatura questionada encontra-se dentro da variação mensal de consumo, 

mas dentro da média anual. Portanto, diante da irregularidade no 

faturamento no mês de dezembro de 2017, presumível a ilicitude de sua 

cobrança. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a cobrança indevida da fatura com vencimento em 19/12/2017 (ID 

9322726), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral 

na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do pago indevidamente (R$ 758,65), entendo como razoável e 

suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou indevidamente, 

conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante 

consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo 

único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido 

com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em análise do caso concreto, 

considerando o recebimento da parte promovida do valor de R$ 758,65, de 
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forma indevida, com já apontado no tópico antecedente, inevitável à 

restituição. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) rejeitar a preliminar 

arguida e 02) julgar procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 758,65 (setecentos e 

cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos); b) condenar a parte 

promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000370-56.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: GERSON RODRIGUES DA CRUZ 

REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO 1. Cuidam-se embargos de declaração em que a parte 

Embargante alega omissão na sentença. 2. Conheço dos embargos 

porque tempestivos. 3. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a 

parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator com relação a aplicação dos efeitos da súmula 385 do STJ 

no presente caso. Contudo, não há o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Destaca-se 

que não é dado a parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais levantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa: EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Frisa-se, uma vez mais, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 

EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, 

Imperativo OPINAR para DECLARAR que os presentes embargos são 

manifestamente protelatórios, porquanto, como dito acima, não objetivam 

aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compacede 

com o recurso manejado. Daí porque, com fulcro no art. 1026, § 2º, do 

NCPC, condeno o Embargante a pagar a Embargada multa no valor de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Posto isso, OPINO pelo 

desacolhimento dos embargos. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1000435-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 
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no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA OAB: MT16216/O-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/04/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA DE MORAES RAITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 10:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO BERNARDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000653-79.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VALDIVINO BERNARDES DE SOUZA 

REQUERIDO: CLARO S.A. 1. Cuidam-se embargos de declaração em que a 

parte Embargante alega omissão na sentença. 2. Conheço dos embargos 

porque tempestivos. 3. No mérito, acolho em parte os embargos. Infere-se 

que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator com relação a aplicação dos efeitos da súmula 385 do STJ 

no presente caso. Contudo, não há o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Destaca-se 

que não é dado a parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais levantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa: EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Frisa-se, uma vez mais, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 

EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, 

Imperativo OPINAR para DECLARAR que os presentes embargos são 

manifestamente protelatórios, porquanto, como dito acima, não objetivam 

aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece 

com o recurso manejado. Daí porque, com fulcro no art. 1026, § 2º, do 

NCPC, condeno o Embargante a pagar a Embargada multa no valor de 2% 
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(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Acolho o pedido de 

RETIFICAÇÃO do polo passivo promovido pela Embargante, devendo a 

presente passar a constar EMBRATEL TVSAT. DETERMINO que o 

senhor(a) Gestor(a) promova as alterações necessárias. Posto isso, 

OPINO pelo acolhimento em parte dos embargos. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen 

A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LILIANO GARDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000586-17.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: ADEMIR LILIANO GARDIN REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A 1. Cuida-se embargos de declaração em que a parte 

Embargante alega contradição na sentença. 2. Conheço dos embargos 

porque tempestivos. 3. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a 

parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator com relação a aplicação dos efeitos da súmula 385 do STJ 

no presente caso. Contudo, não há o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Destaco que 

não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o 

que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, 

ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa 

forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos 

legais levantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a 

causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o 

seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou 

seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em 

que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas 

que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, Imperativo 

OPINAR para DECLARAR que os presentes embargos são manifestamente 

protelatórios, porquanto, como dito acima, não objetivam aclarar ou a 

integrar o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado 

busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca 

da matéria ora impugnada, o que não se compadece com o recurso 

manejado. Daí porque, com fulcro no art. 1026, § 2º, do NCPC, condeno o 

Embargante a pagar a Embargada multa no valor de 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Posto isso, OPINO pelo desacolhimento 

dos embargos. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE SONIA DE MOURA ALMEIDA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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MAX JOEL RUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLOG SITE A BRONCA POPULAR (REQUERIDO)

EDESIO DO CARMO ADORNO (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12422348 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 12422348 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000343-73.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO 

REQUERIDO: CLARO S.A. 1. Cuida-se embargos de declaração em que a 

parte Embargante alega omissão na sentença. 2. Conheço dos embargos 

porque tempestivos. 3. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a 

parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator com relação a aplicação dos efeitos da súmula 385 do STJ 

no presente caso. Contudo, não há o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Destaca-se 

que não é dado a parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais levantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa: EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Frisa-se, uma vez mais, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 

EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, 

Imperativo OPINAR para DECLARAR que os presentes embargos são 

manifestamente protelatórios, porquanto, como dito acima, não objetivam 

aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece 

com o recurso manejado. Daí porque, com fulcro no art. 1026, § 2º, do 

NCPC, condeno o Embargante a pagar a Embargada multa no valor de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Posto isso, OPINO pelo 

desacolhimento dos embargos. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000675-40.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: MADALENA DA SILVA COSTA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. MADALENA 

DA SILVA COSTA ajuizou ação indenizatória em desfavor do ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Em síntese, alegou que 

desconhece o débito com a parte promovida que ensejou na negativação 
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de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

11863983. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 12125155 e 

impugnação à contestação foi apresentada na ID 12224857. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte promovida na 

ID 12224857, fl. 1, § 1º, no caso, será necessária prova pericial para 

apurar se a assinatura constante na Proposta de Contrato de Adesão a 

Produtos e Serviços – Pessoa Física foi efetivamente realizada pela parte 

promovente. No caso concreto, por ser necessária a produção de prova 

pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo 

é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Pelo 

exposto, proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 

337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-91.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MINCHAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001079-91.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LEANDRO MINCHAO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. OPINO pela HOMOLOGAÇÃO 

do pedido de desistência da reclamação formulado pela parte promovente 

conforme ID 11983924, para os fins do artigo 200, parágrafo único do 

Código de Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos do 

enunciado 90 do FONAJE “a desistência da autora, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Ellen Adriane Souza 

Clementino Juíza Leiga --------------------------------------------------------------

----------------- Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000976-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000976-84.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[PERDAS E 

DANOS]. REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES NASCIMENTO REQUERIDO: 

MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. Relatório dispensado. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. O caso se refere a reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais 

formulada pela parte Reclamante, visando ver-se compensada pela falha 

na prestação de serviços das Reclamadas ante a inserção do seu nome 

no órgãos de proteção ao credito. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, tendo em vista que noticia ter pagado as 

faturas conforme juntado na inicial, que ao não ser computada pela 

Reclamada, ocasionou reação em cadeia nas demais faturas com a 

cobrança progressiva de juros, multas e encargos, sendo indevida a 

anotação junto ao SERASA. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não trouxe a 

ré prova que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da 

contratação, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do 

NCPC. As telas de computador colacionadas não se prestam a comprovar 

a relação jurídica entre as partes, sendo provas confeccionadas 

unilateralmente. Nesse sentido a declaração de inexistência do débito é 

medida que se impõe. No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 446 de 924



que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, 

restando, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

pelos danos experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a 

anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos 

casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao 

crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas situações, é 

garantido o direito ao pedido de cancelamento da negativação. Ademais, 

de acordo com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é 

aplicável apenas às negativações provenientes dos órgãos responsáveis 

pelos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Verifico que a 

parte Reclamante possui inúmeros outros registros nos cadastros de 

inadimplentes, sendo certo ainda que não restou comprovado nos autos 

serem os mesmos indevidos, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do 

Colendo STJ, que diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Dessa forma, 

não há que se falar em danos morais. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

declarar a inexistência do débito negativado. Oficie-se ao SERASA 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo aos débitos ora discutidos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

L a u r i a n e  A u x i l i a d o r a  P i n h e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________ Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000863-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUIMIBARRA INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000863-33.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

AGUINALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

QUIMIBARRA INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar Da 

ilegitimidade passiva da Reclamada Razão não assiste ao pedido de 

declaração de ilegitimidade passiva aduzido pela Reclamada. Consta dos 

autos documentação que corrobora que a Ré participou da relação 

jurídica. Ademais, verifica-se a responsabilidade objetiva, em virtude da 

relação de consumo existente e do risco da atividade desenvolvida, em 

consonância com os artigos 7º, parágrafo único e art. 25, §1º, do CDC, 

restando, deste modo, configurada a responsabilidade solidária. Assim, 

rejeito a preliminar suscitada. Da Falta de Interesse de Agir A preliminar se 

confunde com o mérito da causa e com ele será decidida. Mérito. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

O caso se refere a reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais formulada pela parte 

Reclamante visando ver-se compensada pela falha na prestação de 

serviços da Reclamada ante a negativação indevida de seu nome junto ao 

SERASA. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da 

inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

tendo em vista que noticia ter pagado as duplicatas conforme dos 

documentos juntados na inicial, que ao não ser computada pela 

Reclamada, ocasionou a anotação junto ao SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo às Reclamadas a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Da análise dos autos verifico que são verossímeis as 

alegações autorais. De fato houve o pagamento da duplicata, conforme 

juntado na inicial. No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Finalmente, tenho que a Reclamada encaminhou os dados 

da Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, 

restando, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

pelos danos experimentados de forma injusta. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 

a) declarar a inexistência do débito; e b) condenar as Reclamadas 

solidariamente a pagarem o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 

do STJ). Oficie-se ao SERASA determinando a baixa em definitivo dos 

dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga Visto, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo necessário as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000626-96.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

DANILO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 
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9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais. Da análise dos autos, verifico que não foi 

juntado pela parte reclamante o competente comprovante de residência em 

nome próprio, bem como foi certificado pelo oficial de justiça a não 

veracidade do endereço informado na exordial, conforme o mandado 

juntado nos autos, não pertencendo, portanto, à competência territorial 

deste Juízo. Pois bem, em sede de Juizados Especiais, o art. 4º, da Lei 

9.099/95, estabelece as regras para determinação da competência, 

vejamos: Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o 

Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde 

aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no 

foro previsto no inciso I deste artigo. Na hipótese, há flagrante 

incompetência territorial, o que, determina, segundo a dicção do Art. 51, 

inciso III, da Lei 9.099/95, a extinção do feito. Nesse sentido: JUIZADO 

ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO 

FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados 

Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de 

mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 

do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido 

e provido.” (TJMT – TRU - RNEI, 1850/2011 – Rel. juiz YALE SABO 

MENDES – j. 21/06/2012 – DJE 12/07/2012). Destaquei. Diante do exposto, 

indefiro a petição inicial, e, via de consequência JULGO EXTINTA a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e do artigo 51, inciso III, da lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

P i n h e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________ Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIANE RAMALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001130-05.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

GEZIANE RAMALHO DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

GEZIANE RAMALHO DE SOUZA ajuizou ação indenizatória em desfavor 

da TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, alegou que desconhece o débito 

a parte promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID11943938. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 11909989 e impugnação à contestação não foi 

apresentada. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 198,39, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas e relatório de 

chamada pela parte promovida (ID 11943926 e 11943935), aos quais não 

têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de provas da origem 

do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte 

promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito (ID 11032074), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão 

de denegrir a imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a 

aquisição de crédito, como também proporcionando sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em decorrência da 

indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, 

o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 
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repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 198,39), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 198,39 (cento e 

noventa e oito reais e trinta e nove centavos); b) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA ELIS PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certidão d Processo n. 1000728-21.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 94, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 26 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-19.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS FERNANDES MENEZES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12119529 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA QUADRAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n. 1000742-05.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 94, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 26 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001117-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CAVALCANTE DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MILLA 

MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB: MT21915/O Endereço: PRINCIPAL, 

54, PLAC SANTO ANTONIO, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 78810-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/05/2018 Hora: 08:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001118-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI JESUS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MILLA 

MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB: MT21915/O Endereço: PRINCIPAL, 

54, PLAC SANTO ANTONIO, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 78810-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/05/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISON APARECIDO DE SOUZA JESUS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 09:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON RAMALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 09:40 Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/04/2018 Hora: 

11:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana 

Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB: MT0012466S Endereço: desconhecido 

Advogado: ALEXANDER PARMIGIANI OAB: MT0018912A Endereço: Rua 

Potiguaras, 923, Sala B, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/04/2018 Hora: 11:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000368-52.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JACIRA GONCALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO LAURENTINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Jaciara - 

MT Juizado Especial CARTA DE CITAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 – 

RECLAMAÇÃO Jaciara - MT, 23 de março de 2018 Senhor (a) 

Representante Legal do Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Núcleo 

Cidade de Deus, s/n, S/N, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem 

por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo 

da(o)petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 10/05/2018 às 

09h30min, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado. 

Processo n. 1000806-15.2017.8.11.0010 (Pje- Processo Judicial 

Eletrônicol) Promovente: AMARO LAURENTINO DE LIMA Promovido: 

BANCO BRADESCO S.A.# ADVERTÊNCIA(S): 1)- O não comparecimento 

às audiências importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 2)- 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, poderá 

a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à 

audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no 

ato da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 
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comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestor(a) Judiciário(a) Sede do juizado e 

Informações:Av. Zé de Bia, s/n. Jardim Aeroporto II, Cidade: Jaciara-MT 

Cep:78820000;Fone: (66) 3461-2464.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL

N.º 3/2018/DF

* O Edital n° 3/2018/DF - referente ao gabarito preliminar da prova aplicada 

no dia 25 de março de 2018, do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado de estagiários de nível superior na Comarca de Juara-MT - 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000118-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. PERUSSI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Numero do Processo: 1000118-92.2018.8.11.0018 

AUTOR: MIRIAN AUTO POSTO LTDA RÉU: T. R. PERUSSI - ME INTIME-SE a 

parte demandante para que emende a inicial, providenciando a 

comprovação do recolhimento das cus-tas judiciais, despesas 

processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74912 Nr: 3621-46.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Messias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono das partes acerca do retorno dos autos da 2ª instância 

à esta secretaria, para que querendo requeira o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43101 Nr: 213-52.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono das partes acerca do retorno dos autos da 2ª instância 

à esta secretaria, para que querendo requeira o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33239 Nr: 1018-10.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cesar Antunes, Ana Gertrudes da Silva 

Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Marcos Vinicius Lucca Boligon - OAB:12099

 Proceder a intimação das partes para manifestarem no prazo de dez 

(10)dias, acerca do Cálculo da Contadoria Judicial de fls. 360/361.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28639 Nr: 1188-16.2008.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Ferreira Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar, no prazo de dez 

(10)dias, acerca do Cálculo da Contadoria Judicial de fls. 219/220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62196 Nr: 4819-89.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jersino Joaquim Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocivaldo Leite Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Citação e Intimação de folhas 92/93, para que requeira o que de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106393 Nr: 1346-22.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Dionízio Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, para 

que proceda o recolhimento de diligência do Oficial de Justiça, junto ao site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89922 Nr: 1597-74.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araujo & Araujo Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lacione Oreliano Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketlyn Caroline Schmid - 

OAB:21200-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108422 Nr: 2333-58.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bergamaschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins e Bezerra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Costa 

Limoeiro - OAB:25620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, observo que o feito foi distribuído sem o devido 

recolhimento das custas e despesas processuais e que inexiste pedido de 

gratuidade na inicial.

Ademais, o postulante classificou sua pretensão como "ação monitória", 

contudo no discorrer dos fatos e pedidos, pleiteou de forma cumulativa a 

condenação da requerida por danos morais, o que ao meu ver é 

incompatível por se tratar de ritos distintos.

Diante disso, nos termos do art. 321 do CPC/2015, intime-se o requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o pedido inicial, anexando no 

feito a Guia de recolhimento das custas processuais com o respectivo 

comprovante de pagamento e readequar a petição inicial quanto aos 

pedidos mediato e imediato, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC/2015).

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60928 Nr: 3546-75.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlene Moreira Dante, Ismael Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A

 Considerando a petição acostada de fs. 191/194, em consulta ao sistema 

apolo, pauta das audiências designadas para o dia 19/06/2018, verifiquei 

que a audiência desiganada nos presentes autos será às 14hrs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61708 Nr: 4331-37.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Luiz de Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono das partes acerca do retorno dos autos da 2ª instância 

à esta secretaria, para que querendo requeira o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56274 Nr: 2507-77.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinês Correia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, acerca da 

Juntada de Impugnação à Execução de folhas 223/228, para que requeira 

o que de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41690 Nr: 2125-21.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. H. Moraes Farmácia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Univales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701

 Intimar o patrono das partes acerca do retorno dos autos da 2ª instância 

à esta secretaria, para que querendo requeira o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106183 Nr: 1226-76.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Rangel de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União - Fazenda Nacional, R. Costa 

Peças-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRICIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...., CONCEDO a tutela de urgência para determinar a 

desconstituição da restrição de veículos realizada nos autos de Código nº 

64103, em relação ao veículo VW/GOLF 1.6 SPORTLINE, placa NPE5921, 

renavam 00304648116, de cor branca, até o julgamento do feito, obstando 

os atos expropriatórios na ação apensada quanto ao respectivo 

veículo.Proceda-se ao levantamento da restrição do automóvel acima 

descrito junto ao sistema RENAJUD.Citem-se os embargados para 

contestarem em 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC/2015).Após, façam os 

autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79108 Nr: 1607-55.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Dias Araujo, Roldão Castro da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leticia Tauane Santana de Souza, Marcio Dias 

da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc.

Ante a renúncia retro, nos termos do art. 72,II,CPC/2015, nomeio como 

curadora especial dos requeridos a Dra. Lindamir Macedo Paiva (OAB nº 

16164).

Intime-a PESSOALMENTE para que, aceitando a nomeação, apresente 

defesa no prazo legal.

Após, dê-se vista dos autos a Defensoria Pública para, caso queira, 

impugnar a contestação.

Em seguida, diga o Ministério Público e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 452 de 924



 Cod. Proc.: 94752 Nr: 4050-42.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton da Silva, Empresa: P. Da Silva Ferreira 

Madeiras-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64446 Nr: 1776-13.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eliane Regina da Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 Certifico e dou fé, que o executado devidamente intimado, (DJE nº 10130, 

de 27/10/2017 e publicado no dia 30/10/2017), não efetuou o pagamento 

voluntário da obrigação, e nem mesmo impugnou a presente execução de 

sentença, deixando trancorrer o prazo para fazê-lo. Ante o exposto, 

impulsiono os presentes autos ao DJE, para intinmação da parte autora 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65562 Nr: 2706-31.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio da Silva Basilio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimar os advogados da parte requerida Dr. Rodrigo Carlos Bergo OAB 

8.435/MT, Ghyslen Robson Lehnen OAB 15.312/MT, acima qualificada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, conforme fls.74 nos termos dos autos acima 

identificados, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41662 Nr: 2098-38.2011.811.0018

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Jucoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar os advogados da parte autora Dr. Mauro Paulo Galera Mari OAB 

3056/MT, Felicio Hirocazu Ikeno OAB 3470, acima qualificada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, conforme fls. 27 nos termos dos autos acima 

identificados, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93348 Nr: 3365-35.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Cristina Melo, Paulo Sergio Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução proposta por COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT/RO, em face de JULIANA CRISTINA DE MELO e PAULO 

SERGIO SOBRINHO, todos devidamente qualificados nos autos.

À ref. 21 sobreveio aos autos notícia do pagamento do débito executado.

Os autos vieram-me conclusos para sentença.

 É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos observo que apesar da ausência de citação dos 

executados, a parte exequente informou que a obrigação objeto da lide 

fora devidamente cumprida.

 Assim, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelos executados, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

 II – a obrigação for satisfeita;

 III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

 IV – o exequente renunciar ao crédito;

 V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do Código 

Processual Civil.

 Ante a ausência de formação do contraditório, condeno o exequente ao 

pagamento de eventual custas remanescentes, devendo o feito ser 

encaminhado para a Central de Arrecadação a fim de que sejam tomadas 

às providências previstas na CGNC/MT.

 Publique-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106588 Nr: 1470-05.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocivaldo Leite Lourenço, Rosimar do 

Nascimento Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que proceda o recolhimento de 

complemento de diligência do Oficial de Justiça, de acordo com sua 

certidão de ref: 12, no valor de R$ 181,50 (cento e oitenta e um reais e 

cinquenta centavos reais), junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41950 Nr: 2382-46.2011.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos dos Santos, Maria das Dores dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Mariano da Silva, Marlene Francisca de 

Souza Silva, Antonio Aparecido Martins Azoia, A. A Martins Azoia - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Coelho - OAB:5950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 Intimar a parte autora acerca das alegações constantes na petição de fls. 

1560/1561, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108126 Nr: 2188-02.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO F. DE LIMA, Vanderlei Carlos de 

Lima, Veralba de Souza Ramos de Lima, Neuza Brito Soares de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85121 Nr: 4737-53.2016.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Aparecido Guideli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Balbino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdemiro Adauto de Souza - 

OAB:21728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Com estas considerações, julgo improcedente o pleito inicial e condeno o 

requerente ao pagamento nas custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. 

Consequentemente julgo extinto o feito com resolução de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais.Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000123-17.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GONCALVES DA SILVA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO)

PAULO CESAR ROCHA OAB - 885.298.191-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juara (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Número do Processo: 1000123-17.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: CLAUDIA GONCALVES DA SILVA COMERCIO - ME 

PROCURADOR: PAULO CESAR ROCHA REQUERIDO: VARA DA INFÂNCIA 

E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUARA Trata-se de pedido de 

concessão de alvará, em que a parte pretende obter autorização judicial 

para nos termos do artigo 149 do ECA, Lei 8.060/90 para o ingresso e 

permanência de adolescentes desacompanhados dos pais ou 

responsáveis, no estabelecimento ALTAS HORAS CONVENIÊNCIA 

(PAULINHO MOTO TAXI LANCHES E PORÇÕES), no período de 22/03/2018 

à 22/03/2019, com início às 22:00 horas e término para às 04:00 horas (no 

caso de menores acompanhados dos pais) e com início às 22:00 e término 

para às 2:30 horas (no caso de menores desacompanhados dos pais). 

Vê-se, portanto, que a parte pretende realizar eventos dançantes, ou 

shows musicais e congêneres, COMO DE FATO JÁ VEM OCORRENDO! 

Todavia, todos os documentos juntados, inclusive o alvará municipal, 

autorizam a parte apenas a exercer a atividade de Lanchonete, Comércio 

varejista de mercadorias em lojas de conveniência e etc. Não há 

autorização para realização de shows, eventos dançantes e etc. Sendo 

assim, para o deferimento do pedido, é necessário que a parte requerente 

obtenha autorização administrativa para a realização dessa modalidade de 

eventos. Outrossim, o certificado de higienização está vencido, não 

havendo provas da salubridade do local. Por fim, a parte não informou a 

temáticas das festas que pretende realizar; os dias em que pretende 

realizar as festas, e nem como será feita a segurança para o evento. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a parte, no prazo de 05 

dias, esclareça as questões levantadas, juntando os respectivos 

documentos comprobatórios, sob pena de extinção do pedido e proibição 

da realização da atividade. DETERMINO que o Agente da Infância, 

juntamente com o Oficial de Justiça realizem um auto de constatação do 

local, visando esclarecer onde se realizarão os eventos, se em ambiente 

fechado, ou com o trancamento da rua, como já aconteceu. Prazo: 05 

(cinco) dias. Após, colha-se o parecer ministerial. CUMPRA-SE.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73537 Nr: 2923-40.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ribeiro do Nascimento, Erta Vicente do 

Nascimento, Vilson Vicente do Nascimento, Marines Pellizzari do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooper. de Crédito Rural do Vale do 

Juruena-SICREDI UNIVALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 Intimar o patrono da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.211/220, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 17436 Nr: 3028-66.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Carmo-EPP.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jurandir Barros de Carvalho, Espólio 

de Jurandyr Barros de Carvalho- rep. por: Jadir Barros de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de fls. 73 e DETERMINO o praceamento do bem 

penhorado nos autos.Nomeio a leiloeira oficial CIRLEI FREITAS BALBINO 

DA SILVA ou outro indicado no edital, com captação de lances através do 

sítio eletrônico: www.balbinoleiloes.com.br, fone 0800-707-9272. 

Determino o percentual mínimo para arrematação em 50% (cinquenta por 

cento) do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC), devendo 

este profissional designar também a data, horário se for o caso, 

constando estas informações no edital que será publicado em seu sítio 

eletrônico supracitado.Fixo, também, a contraprestação para o trabalho 

desenvolvido pelo Leiloeiro em 5% (cinco por cento), do valor da venda, 

não se incluindo no valor do lanço (art. 7º, da Resolução 236/2016 - CNJ). 

Em caso de adjudicação, remição ou transação, fixo a comissão em 1% 

(um por cento) sobre o valor da avaliação, pelo executado.O primeiro e o 

segundo leilão não poderão ser realizados no mesmo dia. Não se 

apresentando licitantes, autorizo a venda direta do bem, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data do segundo leilão, nas mesmas 

condições deste.Nos termos do art. 892 do CPC, defiro a possibilidade de 

pagamento do bem arrematado em até 10 (dez) prestações mensais e 

sucessivas, devendo a primeira parcela ser depositada no prazo máximo 

de 03 (três) dias a contar da arrematação, e as demais a cada 30 (trinta) 

dias.A Secretaria da Vara deverá providenciar, imediatamente após a 

designação da datas dos leilões, a notificação de todas as pessoas 

descritas no art. 889 do CPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76628 Nr: 541-40.2016.811.0018
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilza Aparecida Brizola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 DESPACHO

Intime-se a autarquia ré para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da petição de fls. 08/09.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

os autos conclusos.

Intime-se e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35463 Nr: 3017-95.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francelino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clauzio Barbosa Carvalho - 

OAB:11457/B, Flávia Aires da Silva - OAB:10422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

O requerente Sebastião Francelino da Silva, intentou a presente ação de 

aposentadoria por idade em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social, objetivando em síntese recebimento de sua aposentadoria como 

trabalhador rural.

 Juntou documentos (fls. 20/32).

Às fls. 61/66 o pedido foi julgado improcedente, porém a parte autora 

recorreu da decisão (Apelação de fls. 68/72).

Em fls. 133/134 consta resultado do acórdão que anulou a sentença 

proferida neste Juízo e determinou o retorno dos autos, bem como a 

intimação da parte autora para que acostasse na ação, no prazo de 30 

(trinta) dias o requerimento administrativo.

Em seguida, foi expedido mandado de intimação pessoal da parte autora, 

porém foi informado o falecimento do requerente (fls. 141/142).

Certidão de óbito fl. 144.

É o relatório. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, denoto que resta comprovado a morte do 

autor (certidão de óbito às f. 144) durante a instrução processual.

Logo, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, haja vista 

que ocorreu a perda do objeto em razão do falecimento da requerente.

Desse modo, a extinção sem resolução de mérito se dará com fulcro no 

inciso IX do artigo 485 do Novo Código Processual Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extingo o presente 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IX (ação 

intransmissível), do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 33).

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56159 Nr: 2390-86.2012.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Xavier dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Cuida-se de ação de “Busca e Apreensão” ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcio LTDA em face de Edilson Xavier dos Santos 

- ME, todos qualificados nos autos.

Instruiu a exordial com documentos (fls. 09/24).

Entre um ato e outro, às fl. 71 consta decisão indeferindo a quebra do 

sigilo fiscal para localizar o requerido e determinação para gestora judicial 

realizar buscas nos sistemas conveniados do TJMT e não sendo 

encontrado endereço diverso dos existentes nos autos, intimar a parte 

autora para informar endereço atualizado da parte executada.

Às fl. 75 consta certidão da gestora judicial informando que a parte autora 

foi devidamente intimada via DJE, porém manteve-se inerte.

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Custas pela parte exequente.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58125 Nr: 603-85.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria de Lima Gotardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte exequente apresentado os devidos valores conforme 

determinado em sentença (fls. 79/81), HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela Exequente nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - 

nos termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de 

estilo, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb. Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral do crédito. INDEFIRO o pedido de 

pagamento honorário sucumbenciais em face da parte exequente, pois o 

fato da parte beneficiária da assistência judiciária gratuita ter se sagrado 

vencedora na ação e tiver valores a receber em virtude disso, não altera 

sua condição de hipossuficiente, sendo incabível a compensação de tais 

valores para pagamento de honorários advocatícios, até mesmo pelo risco 

de ter seu crédito consumido por tais encargos. Não há falar em 

compensação de honorários devidos pela parte sucumbente na ação de 

conhecimento com aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou 

nos embargos à execução, visto que se trata de créditos de natureza 

distinta. Com a satisfação, venham-me conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33822 Nr: 1383-64.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Pacheco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte exequente apresentado os devidos valores conforme 

determinado no acórdão (fls. 121/123), HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela Exequente nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - 
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nos termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de 

estilo, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb. Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral do crédito. INDEFIRO o pedido de 

pagamento honorário sucumbenciais em face da parte exequente, pois o 

fato da parte beneficiária da assistência judiciária gratuita ter se sagrado 

vencedora na ação e tiver valores a receber em virtude disso, não altera 

sua condição de hipossuficiente, sendo incabível a compensação de tais 

valores para pagamento de honorários advocatícios, até mesmo pelo risco 

de ter seu crédito consumido por tais encargos. Não há falar em 

compensação de honorários devidos pela parte sucumbente na ação de 

conhecimento com aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou 

nos embargos à execução, visto que se trata de créditos de natureza 

distinta. Com a satisfação, venham-me conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62806 Nr: 257-03.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC, João Canedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Verifico que não foi cumprida integralmente a decisão de fls. 71/72, 

notadamente quanto à realização do estudo socioeconômico.

 INTIME-SE a Assistente Social do município para realizar estudo 

socioeconômico na residência da parte autora, devendo o relatório ser 

apresentado no prazo de 20 dias.

Sobrevindo o laudo, intime-se a Autarquia ré para se manifestar acerca do 

laudo socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela presunção 

de concordância com o laudo.

Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre o laudo socioeconômico, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação.

Por fim, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63450 Nr: 866-83.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Jesus Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente o requerimento administrativo, sob pena de extinção.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte requerida.

Posteriormente, venham os autos conclusos.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61032 Nr: 3650-67.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCdS, CCGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

DEFIRO a cota ministerial de fls. 86 e, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 09.05.2018 às 16h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29142 Nr: 1699-14.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACdS, LACdS, Cleonice Cabreiras da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte exequente concordado com os valores (fls. 127/128), 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos. Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) 

Requisitório (s) – RPV (s) - nos termos da Resolução PRESI-32/2017, do 

TRF-1ª, com as cautelas de estilo, requisitando o (s) pagamento (s) por 

meio do sistema eletrônico e-PrecWeb. Após, a retirada do (s) alvará (s), 

intime-se a parte exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação integral do 

crédito. INDEFIRO o pedido de pagamento honorário sucumbenciais em 

face da parte exequente, pois o fato da parte beneficiária da assistência 

judiciária gratuita ter se sagrado vencedora na ação e tiver valores a 

receber em virtude disso, não altera sua condição de hipossuficiente, 

sendo incabível a compensação de tais valores para pagamento de 

honorários advocatícios, até mesmo pelo risco de ter seu crédito 

consumido por tais encargos. Não há falar em compensação de 

honorários devidos pela parte sucumbente na ação de conhecimento com 

aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou nos embargos à 

execução, visto que se trata de créditos de natureza distinta. Com a 

satisfação, venham-me conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61406 Nr: 4017-91.2013.811.0018

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMRO, CRAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdCdAeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleyson Paglioco da Cruz - 

OAB:12783/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 D E S P A C H O

Remetam-se os autos ao cartório distribuidor para atualização do valor 

devido a título de custas processuais;

Após, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento das custas processuais no valor 

apurado.

Inexistindo pagamento, proceda a anotação de devedor de custas à 

margem da distribuição.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57000 Nr: 3229-14.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Fernando do Nascimento Melo - 

OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:OAB/MT 8.094

 Intimar o patrono da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.172/177, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66023 Nr: 3065-78.2014.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sait Abrasivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. R de Melo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA AMATES FRANÇA 

TRAMUJAS - OAB:44758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268

 DECISÃO SANEAMENTOTrata-se de ação monitória ajuizada por SAIT 

ABRASIVOS LTDA em face de O.R. DE MELO - E, aduzindo que credora 

da parte requerida no montante de R$ 9.081,43 (nove mil e oitenta e um 

reais e quarenta e três centavos), representados por notas fiscais, 

comprovante de entrega de mercadorias e protestos.Recebida a inicial (f. 

56), a parte requerida foi citada (f. 68) e apresentou embargos monitórios, 

alegando preliminarmente inépcia da inicial, ante a ausência de título certo, 

líquido e exigível. No mérito afirma que não houve comprovação da origem 

do débito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.A parte 

embargada/requerente manifestou-se às fls. 102/105, refutando os 

argumentos da parte embargante/requerida.Vieram os autos conclusos. 

Decido.A preliminar arguida, inépcia da inicial e carência da ação se 

confunde com o mérito, motivo pelo qual serão aferidas em conjunto.Não 

havendo outras preliminares ou questões prévias a serem enfrentadas 

passo, portanto, a sanear o processo resolvendo as questões 

processuais pendentes. Fixo as questões de fatos, ou pontos 

controvertidos, que deverão ser objeto de prova:a)Comprovação de 

entrega de mercadorias?b)Origem do débito?Admito como meios de 

provas aptos a comprovarem as alegações das partes a prova 

testemunhal, depoimento pessoal e a prova documental, inclusive com a 

requisição de documentos, caso a parte demonstre a necessidade e 

pertinência, em audiência. DESIGNO a de audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10.05.2.018 às 14h30min.Fixo o prazo comum de 5 

(cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas, a contar da 

intimação da presente decisão, sob a pena de preclusão.As testemunhas 

deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do NCPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21192 Nr: 3613-84.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Altino, Eduarda da Costa Zolondek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Rogério Heitmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pinheiro - OAB:2621

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para manifestar quanto a exceção de 

pré-executividade apresentada pela executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64291 Nr: 1630-69.2014.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSJB, PHdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Jorge Balbino da 

Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI 

- OAB:12854

 D E S P A C H O

Atendendo ao pedido da parte requerida em dar continuidade no 

processo, pois não concorda com a desistência da presente ação, 

INTIME-SE a parte interessada na continuidade da demanda para requerer 

o que de direito.

Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala do processo.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61863 Nr: 4484-70.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Arinos Ltda, Giovanni Gouvea Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Mailho - 

OAB:3.047/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Leiner Leal Rosa - 

OAB:7715/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:MT/4062, Victor 

Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente os pedidos iniciais, 

confirmando a liminar concedida nos autos, para o fim de declarar a 

inexistência do débito referente a fatura com vencimento para 16/09/2013, 

no valor de R$ 22.650,96. Por consequência, extingo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.CONDENO a 

requerida ao pagamento do valor de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% 

ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Condeno 

a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35116 Nr: 2669-77.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença”, movida por JOSÉ DOS SANTOS 

NETO, em face de FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, qualificados nos autos.

Observo dos autos que a parte executada cumpriu a sentença de fls. 

102/108, eis que acostou aos autos às fls. 169/321 cópia integral do 

procedimento adminis t rat ivo que or ig inou o  o f ic io  n º 

39.941/CLPR/SGF/SEMA/2009.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já cumpriu a obrigação 

de fazer pleiteada, inclusive com comprovação nos autos, portanto, 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81956 Nr: 2921-36.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely Farias de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros 

Bradesco Seguradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO - OAB:MG 103709, Wesley Manfrin Borges - 

OAB:8.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Compulsando os autos, verifico que o médico nomeado solicitou dispensa 

da nomeação (f. 284). Assim nomeio o médico perito o Dr. Carlos Fabrício 

P. Lara, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (NCPC art. 466).

Destarte, em observância ao disposto na CNGC e ao teor da Resolução nº 

541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais).

INTIME-SE o médico perito para que marque data e local para realização da 

perícia, o que deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

 Mantenho as demais determinações da decisão de fls. 241/242.

Após, a conclusão dos trabalhos periciais, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, volte-me concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56164 Nr: 2395-11.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Fideli Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 D E S P A C H O

Diante da falha apresentada para fins de pagamento do alvará judicial com 

os dados contidos nos autos, DEFIRO a expedição de novo alvará com os 

dados apresentados pela parte autora às f. 62.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26366 Nr: 4346-16.2007.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Helena Rigonato de Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Regina Prandine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE a pretensão inicial e via de consequência julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC.CIÊNCIA ao MPE.Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da justiça (fl. 17).Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

procedendo às baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62185 Nr: 4811-15.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Portela - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62674 Nr: 130-65.2014.811.0018

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleyson Paglioco da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessika da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleyson Paglioco da Cruz - 

OAB:12783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

O acórdão do e. Tribunal de Justiça reformou a decisão que concedeu os 

benefícios da gratuidade da justiça ao autor desta ação (f. 95).

Remetam-se os autos ao cartório distribuidor para atualização do valor 

devido a título de custas processuais;

Após, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento das custas processuais no valor 

apurado.

Inexistindo pagamento, proceda a anotação de devedor de custas à 

margem da distribuição.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29751 Nr: 2309-79.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo a petição de habilitação dos herdeiros (fls. 149/175), com 

fundamento no art. 688, I do CPC.

 Determino a intimação do requerido, para que se pronuncie em 05 dias 
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(art. 690 do CPC).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 9807 Nr: 1395-88.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Codignoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que a consulta ao SIEL foi negativa, conforme extrato em 

anexo. Assim, promovo vista dos autos à Parte autora, para manifestação 

necessária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35922 Nr: 87-70.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Gonzaga de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Diante da falha apresentada para fins de pagamento do alvará judicial com 

os dados contidos nos autos, DEFIRO a expedição de novo alvará com os 

dados apresentados pela parte autora às f. 133.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62669 Nr: 127-13.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Silva Matos, Geraldo da Silva Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12208A

 Intimar o patrono da parte autora, para querendo, oferecer contrarrazões 

ao Recurso de Apelação fl.157/169, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72649 Nr: 2523-26.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W - Companhia Digital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, mantendo a higidez da CDA, o que faço com RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico.Translade-se cópia desta sentença nos autos de 

execução, e, oportunamente, arquivem-se estes autos com as cautelas de 

praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43752 Nr: 863-02.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Almeida Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 Certifico e dou fé que a publicação de 27.11.2017 no DJE 10145, não 

constou o nome do advogado da parte requerida, devendo portanto, ser 

republicada.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63443 Nr: 858-09.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do réu para apresentar 

alegações finais conforme decisão de fls. 98/102.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 37412 Nr: 1579-97.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 “Vistos em correição, etc. Considerando o teor da certidão de fl.230, 

aguarde-se o retorno da carta precatória expedida para oitiva da 

testemunha Aline e, após, abram-se vistas às partes para oferecer 

alegações finais, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada mais. Eu, ___ 

Tácila Barbieri, Assessora voluntária, o digitei e faço imprimir.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64832 Nr: 2107-92.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Cristina Rodrigues dos Santos, Loreni 

Motta da Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA - 

OAB:3911

 Ante o exposto, julgo procedente a exordial acusatória para condenar a 

denunciada CARLA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS como incurso no 

artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003 e LORENI DA 

MOTTA DE FONTOURA como incursos nas penas do artigo 16, parágrafo 

único, inciso IV da Lei 10.826/2003 e artigo 333 do Código Penal.Passo a 

graduar a pena. DOSIMETRIA DA [...].Com o trânsito em julgado, 

expeçam-se as comunicações de estilo para os órgãos oficiais, inclusive 

Justiça Eleitoral. Expeça-se guia de execução penal e o que mais for 

necessário.Declaro o perdimento das armas em favor da União, o que 

faço com base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.Intimem-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública do conteúdo desta 

sentença.Concedo às sentenciadas o direito de recorrerem da presente 

sentença em liberdade, por não estarem presentes os requisitos da prisão 
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preventiva, máxime pelo fato de terem respondido o processo em 

liberdade.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após arquivem-se com as 

baixas devidas.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001165-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. B. (AUTOR)

P. R. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1001165-17.2017.8.11.0025 AUTOR: 

KAUANI RODRIGUES BOECHART, PATRICIA RODRIGUES CORREIA RÉU: 

JONAS DE SOUZA BOECHART VISTOS ETC. Recebo a execução de 

alimentos, pois atende aos requisitos do artigo 319, do Novo Código de 

Processo Civil. Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o 

artigo 189, inciso II, do NCPC. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. CITE-SE o Executado, para 

efetuar o pagamento do valor de R$ 7.838,99 (sete mil oitocentos e trinta e 

oito reais e noventa e nove centavos), no prazo de 03 (três) dias, ou 

nomear bens à penhora. Decorrido o prazo de três dias sem que tenha o 

Executado efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, proceder 

imediatamente à PENHORA, bem como à AVALIAÇÃO de bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado (art. 

829, §1º, NCPC). No mesmo ato, deverá ser removido o bem penhorado, 

depositando-o com a parte Exeqüente (art. 840, NCPC). O Executado 

poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 736, CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da data de juntada aos autos do mandado de citação (art. 

914, NCPC). Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, NCPC). 

Conste do mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §8º, NCPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, NCPC). Vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Juína, 08 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119588 Nr: 1139-70.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Sueco Centro-Oeste Concessionária de Veículos 

Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 118715 Nr: 656-40.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR KORALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

03. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 134184 Nr: 5241-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QDOML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 4.206

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 61/62.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 135204 Nr: 5922-71.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLICÉRIO BASILIO, VANIA TEREZINHA SCATOLIN 

BASILIO, JANIO MASSATO BASÍLIO, JORGE BASÍLIO, LORI JACINTO 

BUCHE BASÍLIO, OSCARINA YOSHIE HAYASHI BASILIO, VANDERCI 

BASÍLIO, SILMARA CRISTINA BASILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENES OLIVEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ 

- OAB:24156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

14H50MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000262-45.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE MORENO (RÉU)

 

Intima-se o advogado da parte autora para cientificar-se da audiência de 

conciliação dia 26/04/2018, 16h00min. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA 

SERÁ REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
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– CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000260-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 26/04/2018 Hora: 15:30 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000278-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO MAZIERI DE MORAES (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 26/04/2018 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000282-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS NUNES DA SILVA (RÉU)

JOAO NUNES DA SILVA (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 26/04/2018 Hora: 10:00 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000269-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON MARCELINO DOS REIS (RÉU)

EMERSON DOS REIS MARCELINO (RÉU)

DIRCEU MARCELINO (RÉU)

VALDELICE AMORIM DOS REIS (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 26/04/2018 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000279-81.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA REGINA VERONESE (RÉU)

IRINEU VERONESE (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 26/04/2018 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 33123 Nr: 1527-22.2006.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

HOFFMANN LTDA., HERTON HOFFMANN, MARIA APARECIDA 

MENDONÇA, CLECIO LUIZ PAPPEN, ANELISE PAPPEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Código n. 33123

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 
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acerca da petição e documentos de fls. 177/190, notadamente, acerca 

das alegações de excesso de penhora de ativos financeiros.

 Às providências.

Juína/MT, 21 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117911 Nr: 228-58.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BUSNELLO, ELIEGE MARIA 

BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACIMAR ATILIO POLO, GILMAR POLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 DESPACHO

Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem a 

produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a PERTINÊNCIA e 

o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão.

 Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as partes 

deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa que visa 

concretizar a duração razoável do processo e a economia processual.

 Após, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108866 Nr: 2022-51.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO PADILHA, NELSON DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701/O, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Código n. 108866

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de f. 79, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário 

envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes, dos seus 

bens e rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob 

pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do 

juízo.

No mais, diante das tentativas, sem êxito, da Exequente em apresentar 

bens passíveis de expropriação em nome dos Executados, com fulcro no 

artigo 921, inciso III e § 1º do NCPC, DETERMINO a suspensão do processo 

pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o(s) 

Executado(s) ou que sejam encontrados bens penhoráveis, REMETA-SE 

ao Arquivo Provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor.

 Destarte, insta salientar que, nos termos do artigo 921, § 1º do NCPC e 

artigo 2º, parágrafo único do Provimento n. 10/2007 – CGJ, o referido 

arquivamento não representa extinção da execução e, muito menos, a 

quitação da dívida, podendo a exequente, a qualquer momento, requerer o 

seu desarquivamento quando houver situação que o justifique.

Às providências.

Juína/MT, 21 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 37570 Nr: 1448-09.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI ULRICH & CIA. LTDA., NEI ULRICH, ELOY 

BAUZEWEIN ULRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Código n. 37570

DECISÃO

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de fl. 166.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 165.

Às providências.

Juína/MT, 21 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 56167 Nr: 2448-39.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, ISMAEL ALVES 

COMPUTADORES, ANTONIO RODRIGUES ROCHA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER - 

OAB:84.400, EDER HERMES - OAB:OAB/MT 16.727

 Código n. 56167

DESPACHO

Vistos em correição.

Intimem-se os apelados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 1.010, § 1º, NCPC), tendo em vista que com o advento 

do NCPC, os autos serão remetidos ao tribunal independentemente de juízo 

de admissibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.010.

Caso os apelados interponham apelação adesiva, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões (artigo 1.010, § 2º, NCPC).

Após, cumpridas as formalidades acima expostas, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso com as homenagens de 

estilo.

Às providências.

Juína/MT, 20 de janeiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111593 Nr: 3379-66.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANA WALDERMURE DE MORAIS, JURAILDES 

PARREIRA MARQUES, LÁZARO DIVINO DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo 

"LAZINHO", LUCIANA APARECIDA LIBOSNIASKI, LUCENI DOS PASSOS, 

LUCELIA ALVES NOATO, LUZINEIDE DE OLIVEIRA MIRANDA, LUIZ 

CARLOS ROSSI, LUZIA FERREIRA, LUCIENE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Código n. 111593

DESPACHO

Vistos em correição.
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Considerado a jurisprudência dominante, a qual dispõe que “não tem direito 

à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado 

após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV 

e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente” (TJMT, 

Apelação/Remessa Necessária 16801/2015), INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, informar e comprovar nos autos a 

data da criação do cargo de cada requerente, bem como se os 

respectivos cargos passaram por alguma restruturação remuneratória 

(caso positivo, informar a data e a lei).

Os litigantes ficam, desde já, advertidos de que o não cumprimento desta 

determinação acarretará o julgamento antecipado da lide com base nas 

informações até então existentes.

 Às providências.

Juína/MT, 21 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 1242 Nr: 30-90.1994.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL AGUSTINI-ME, SINÉZIO SANTOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT, CRISTÓVÃO ANGELO DE MOURA - OAB:5.321-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 1242

DECISÃO

Vistos em correição.

O executado ERCIDIO TEIXEIRA faleceu em 18/06/2014, conforme certidão 

de óbito de fl. 175.

Às fls. 178/179 os Exequentes requereram a citação do herdeiro DANIEL 

TADEU TEIXEIRA, filho do de cujus, contudo informaram que não lograram 

êxito na identificação dos demais herdeiros.

Pois bem.

Falecido o executado, cumpre a regularização do polo passivo da 

demanda com a sucessão processual pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, conforme art. 110, NCPC.

Nos termos dos ensinamentos de Nelson Nery, “a herança, até que seja 

partilhada, é um todo indivisível (CC 1791). Essa a justificativa do disposto 

no CPC 796. Conforme tenha sido ou não realizada a partilha, a 

responsabilidade pelas dívidas do falecido será imputada ou ao espólio, ou 

ao herdeiro, individualmente.”

No caso dos autos, os Exequentes requereram a citação de um dos 

herdeiros para integrar o polo passivo a título de sucessão processual, 

mas não comprovaram que já houve a partilha dos bens do de cujus.

Portanto, INTIMEM-SE os Exequentes para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

comprovarem que os bens do falecido já foram partilhados, sendo que em 

caso positivo deverão identificar os demais herdeiros; caso negativo, 

deverão usar das vias legais (propor inventário, art. 616, VI, NCPC) para 

promover a sucessão processual no prazo, na ordem e na forma que a lei 

determina.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e suspenda o 

processo nos termos da decisão de fl. 176.

Às providências.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 3380-51.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE BEATRIZ DOS SANTOS, ROSANGELA DA 

SILVA SOUZA, JOCELINA SALETE DILL, JOÃO MARIA GUIMARÂES, 

JORGE DE SOUZA ALVES, JORGE RIBEIRO ROSANTE, SINVALDO MUNIS 

DA SILVA, JOSÉ ANÉZIO MUNIZ OLIVEIRA, JOSÉ MOTA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Código n. 111594

DESPACHO

Vistos em correição.

Intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovarem a data da criação de cada cargo ocupado, informando a lei 

que os criou, bem como se o respectivo cargo passou por alguma 

restruturação remuneratória (caso positivo, informar a data e a lei).

Às providências.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 20660 Nr: 966-66.2004.811.0025

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENI DA PAIXÃO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Código n. 20660

DESPACHO

Vistos em correição.

Estes autos foram correicionados e estão em devida ordem.

 Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, retornem os autos ao 

arquivo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86465 Nr: 306-91.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETUS ENGENHARIA COMERCIO E 

CONSTRUÇÃO LTDA, MARCOS BODSTEIN VILLAÇA, FAUSTO DE 

OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457, JEVERSON LEANDRO COSTA - OAB:3134/RO

 Código n. 86465

DESPACHO

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de f. 111, tendo em vista que não cabe ao Poder 

Judiciário envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes, 

dos seus bens e rendimentos em feitos que versam sobre direitos 

disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e 

imparcialidade do juízo.

No mais, compulsando os autos observo que não houve o devido 

aperfeiçoamento da relação processual, a teor do art. 240, § 2º do NCPC, 

razão por que DETERMINO a INTIMAÇÃO do Exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, promover a citação dos Executados, sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, IV do Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

Juína/MT, 27 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 55351 Nr: 1632-57.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI, PEDRO 

FRANCISCO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

MÁQUINAS LTDA, JOÃO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON JOSÉ SCHWERZ - 

OAB:12.254 SC

 Código n. 55351

DESPACHO

Vistos em correição.

 1. Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se 

na capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo e passivo.

 2. Intime-se o executado pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos (artigo 513 §2º, I, NCPC) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o valor de R$ 3.221,31 (três mil duzentos e 

vinte e um reais e trinta e um centavos), acrescidos das custas, se 

houver.

3. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do NCPC, sem o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento.

4. Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação, poderá a parte exequente efetuar 

pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do 

juízo.

5. Transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 

do NCPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

Juína/MT, 27 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 82003 Nr: 1773-42.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECIO LUIZ PAPPEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SELEGRÃOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FREITAS DE OLIVEIRA 

- OAB:118.072-SP

 Código n. 82003

DESPACHO

Vistos em correição.

 1. Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se 

na capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo e passivo.

 2. Intime-se o executado pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos (artigo 513, §2º, I, NCPC) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o valor de R$ 2.399,42 (dois mil, trezentos e 

noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), acrescidos das custas, 

se houver.

3. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do NCPC, sem o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento.

4. Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação, poderá a parte exequente efetuar 

pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do 

juízo.

5. Transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 

do NCPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

Juína/MT, 27 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89166 Nr: 6492-33.2012.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROJETUS ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES 

LTDA, MARCOS BODSTEIN VILLAÇA, FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457, JEVERSON LEANDRO COSTA - OAB:3134/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Código n. 89166

DESPACHO

Vistos em correição.

Nos termos do artigo 1.023 do NCPC, INTIME-SE o Embargado para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração opostos às fls. 94/95.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Juína/MT, 26 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 132876 Nr: 4383-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FERREIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STHEFANO MALHEIROS 

SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18.501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Código n. 132876

Embargante: Ana Paula Ferreira Miranda

Embargado: Banco Bradesco S/A

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos em correição.

 Declaro-me suspeito para processar e julgar o presente feito, com 

fundamento no artigo 145, §1° do Novo Código de Processo Civil.

À Secretaria Judicial determino que promova a identificação visual dos 

autos, nos termos do artigo 347, inciso IX, CNGC.

Remeta-se ao substituto legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120825 Nr: 1896-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIDS, MIDS, JIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

GIVAGO DIAS MENDES - OAB:OAB/ES19.831, LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, LUIS FERNANDO DE MORAES MELLO - 

OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 120825

SENTENÇA

Vistos em correição.

 Trata de ação de execução de alimentos proposta por GRABRIELLY 

INÁCIO DA SILVA e MARIANY INÁCIO DA SILVA, devidamente 

representadas por sua genitora Sra. Josielly Inácio Chiqueto em desfavor 

de DIEGO ALVES DA SILVA, já qualificados nos autos.

A ação foi distribuída em 19 de maio de 2016.
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Contudo, a parte autora manifestou-se em 01/11/2017 requerendo a 

desistência da ação (f.38), tendo em vista que está residindo em outro 

Estado e por não possuir mais interesse em prosseguir com o respectivo 

processo.

 Em seguida, vieram-me os autos para apreciação.

Breve relato. Decido.

Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais em face da gratuidade (f.21).

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 23 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 9150 Nr: 1464-70.2001.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR JOSÉ TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON TERUO KOBAYASHI - 

OAB:2575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 DECISÃO

Vistos em correição.

1. Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

2. Conceda-se vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias.

 3. Cumprida a finalidade, arquive-se.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122736 Nr: 3100-46.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DA SILVA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT, 

PAULO ROBSON VERONEZI - OAB:22511/0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19390/MT, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Vistos,

DEFIRO o pleito ministerial de f. 340, vº, item “1”, na forma requerida.

Quanto ao pleito de transferência do acusado Francisco Romário de 

Souza formulado pela Defensoria Pública da Comarca de Alta Floresta/MT, 

por aproximação familiar, assinalo que por meio do Provimento n. 

01/2018-CGJ, houve a implantação, “em projeto piloto e pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, a incumbência para acomodação da população 

carcerária nas unidades penitenciárias deste Estado à Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, independente de prévia 

anuência das autoridades judiciais estaduais”.

Nesse toar, REMETA-SE cópia da referida petição e desta decisão para à 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, 

solicitando-se atestado de vaga.

Havendo vaga, PROCEDA-SE o recambiamento do preso para àquele 

Juízo.

CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 84384 Nr: 4788-19.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOMINGOS CONDACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Ante o exposto, e tendo em vista que foram arroladas testemunhas em 

desconformidade com que alude o art. 422 do CPP, INTIME-SE à Defesa 

para, que no prazo de 5 (cinco) dias, indique até o máximo de 5 (cinco) 

testemunhas que irão depor em plenário.

No mais, o art. 472, parágrafo único, do CPP assevera que “o jurado, em 

seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões 

posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do 

processo”.

Nessa perspectiva, na fase do art. 422 do CPP, DEFIRO parcialmente o 

pleito ministerial e DETERMINO que seja formado expediente 

exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de pronúncia, das 

decisões posteriores e do relatório do processo, conforme preconiza o 

art. 472 do CPP.

DESIGNO o dia 17/05/2018, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117644 Nr: 18-07.2016.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSÉ DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135020 Nr: 5819-64.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111938 Nr: 3567-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVIO SOARES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 
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OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito da defesa (fl. 357-360). Para tanto, REDESIGNO a Sessão 

de Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 10/07/2018, às 09h.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126511 Nr: 306-18.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZIMAR PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122736 Nr: 3100-46.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DA SILVA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT, 

PAULO ROBSON VERONEZI - OAB:22511/0

 TIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 48448 Nr: 2620-15.2009.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCILEI JUMES MARTENDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAJLP, CLEBER LEITNER PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Diante do pedido de desarquivamento, nos termos do Capítulo 3, artigo 18, 

da Ordem de Serviço Nº 001/2016 - GAB, impulsiono o presente feito a fim 

de encaminhar estes autos ao Cartório Distribuidor para que seja feita a 

redistribuição a uma das varas cíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122593 Nr: 2986-10.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NICODEMOS CEZARIO DE JESUS, Cpf: 

74264826268, Rg: 2225916-3, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.EXPEÇA-SE a certidão de honorários dativos a(o) 

Advogado(a) nomeado(a) e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 23 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110275 Nr: 2692-89.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Gesiane Aparecida de Sousa dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR RODRIGUES DA COSTA*

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECIR RODRIGUES DA COSTA*, 

brasileiro(a), casado(a), autônomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.CIÊNCIA ao Ministério Público.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.]

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 23 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98689 Nr: 82-85.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURANDIR DOS SANTOS COSTA, Cpf: 

04004120128, Rg: 1.205.931-5, Filiação: Damião Correia da Costa e Maria 

Raimunda dos Santos Costa, data de nascimento: 26/05/1979, 

brasileiro(a), natural de Jatei-MS, convivente, servente, Telefone 66 

9965-7138. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.
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 Sentença: Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu 

JURANDIR DOS SANTOS COSTA nas penas do art. 147 do Código Penal, 

com as implicações da Lei n. 11.340/06. Em observância as diretrizes dos 

artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena:Pena: 

detenção, de um a seis meses, ou multa. 1º FASEAnalisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de 

reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu não possui maus 

antecedentes;3)Conduta Social: desfavorável, tendo em vista que consta 

nos antecedentes criminas do acusado três medidas protetivas em favor 

da mesma vítima. 4)Personalidade: não há nos autos estudo especializado 

e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico 

relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: são inerentes ao 

tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 8)Comportamento da vítima: 

inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a 

pena-base em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.2ª 

FASEAgravantes: O acusado praticou o crime prevalencendo-se de 

relações domésticas, conforme art. 61, “f”, do CP, razão por que agravo a 

pena em 1/6 ( um sexto).Inexistem circunstâncias agravantes ou 

atenuantes.3ª FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da 

pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 1 (um) mês e 26 (vinte e 

seis) dias de detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, 

na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime 

fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. SUBSTITUIÇÃO 

POR RESTRITIVA DE DIREITO: Vejamos a redação do artigo 44 do Código 

Penal: "Art. 44 - As penas restritivas de direitos são autônomas e 

substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa 

de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena 

aplicada, se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente em crime 

doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias 

indicarem que essa substituição seja suficiente (...) § 2o - Na condenação 

igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por 

uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de 

liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa 

ou por duas restritivas de direitos. § 3° - Se o condenado for reincidente, o 

juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação 

anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se 

tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. § 4º - A pena 

restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer 

o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena 

privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena 

restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção 

ou reclusão. § 5º - Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, 

por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, 

podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena 

substitutiva anterior”. Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual 

foi cometida mediante grave ameaça, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Nos termos do art. 77 

do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da pena, pelo prazo de 2 

(dois) anos, mediante as seguintes condições: a)No primeiro ano do 

prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 78,§1º do 

CP);b)Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, 

prostíbulos, casas noturnas e congêneres;c)Não poderá ausentar-se da 

comarca sem prévia autorização do Juiz;d)Comparecer mensalmente em 

juízo para informar e justificar suas atividades;ISENTO o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o 

condenado pobre, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença para 

as partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de 

execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da 

CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade 

Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) 

LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;P. I. C.Tendo em vista a 

atuação do advogada Dativa Dra. Kelli Cristini Panas Helatczuk para 

defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios no valor de 5 URH. SIRVA a presente como 

título executivo sem a necessidade de expedição de certidão pela 

Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 

da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.CIÊNCIA ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 23 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121879 Nr: 2544-44.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KAWANI LETICIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KAWANI LETICIA TEIXEIRA, Filiação: 

Elzeny Xavier Teixeira, data de nascimento: 22/08/1992, brasileiro(a), 

natural de Vilhena-RO, solteiro(a), do lar, Telefone 66-9610-2657 e 

atualmente em local incerto e não sabido LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA 

SANTOS E SILVA, Cpf: 01137757175, Rg: 1689568-1, Filiação: Creuza 

Joaquim da Silva Santos e Levir de Oliveira Santos, data de nascimento: 

14/03/1986, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, convivente, auxiliar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.EXPEÇA-SE a certidão de honorários dativos a(o) 

Advogado(a) nomeado(a) e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 23 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119379 Nr: 1037-48.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZAIAS DE OLIVEIRA ANDRADE, Cpf: 

75279789291, Rg: 2.281.839-1, Filiação: Luzia de Oliveira Batista e José 

Candido de Andrade, data de nascimento: 04/07/1978, brasileiro(a), 

natural de Ouro Preto do Oeste-RO, solteiro(a), pedreiro - operador de 

motosserra, Telefone 66 9 9256-2278. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 
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seguir transcrita.

 Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 23 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110769 Nr: 2948-32.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESLAYNE BARANOSCKI, Cpf: 

04992749119, Rg: 23106468, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido EMERSON BARANOSCKI, Rg: 2310571-2, Filiação: Valdemar 

Baranoscki e Severina Salete Bairros Baranoscki, data de nascimento: 

01/02/1995, brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a), 

estudante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 23 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122593 Nr: 2986-10.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NICODEMOS CEZARIO DE JESUS, Cpf: 

74264826268, Rg: 2225916-3, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.EXPEÇA-SE a certidão de honorários dativos a(o) 

Advogado(a) nomeado(a) e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 23 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110275 Nr: 2692-89.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Gesiane Aparecida de Sousa dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR RODRIGUES DA COSTA*

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECIR RODRIGUES DA COSTA*, 

brasileiro(a), casado(a), autônomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.CIÊNCIA ao Ministério Público.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.]

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 23 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121879 Nr: 2544-44.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KAWANI LETICIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KAWANI LETICIA TEIXEIRA, Filiação: 

Elzeny Xavier Teixeira, data de nascimento: 22/08/1992, brasileiro(a), 

natural de Vilhena-RO, solteiro(a), do lar, Telefone 66-9610-2657 e 

atualmente em local incerto e não sabido LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA 
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SANTOS E SILVA, Cpf: 01137757175, Rg: 1689568-1, Filiação: Creuza 

Joaquim da Silva Santos e Levir de Oliveira Santos, data de nascimento: 

14/03/1986, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, convivente, auxiliar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.EXPEÇA-SE a certidão de honorários dativos a(o) 

Advogado(a) nomeado(a) e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 23 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104973 Nr: 5048-91.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ROQUE DA SILVA, LUIZ CARLOS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Código de rastreabilidade: 81120183254995

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 104973.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - NOBRES ( TJMT )

Data de Envio: 26/03/2018 13:24:03

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 148548 Nr: 4537-43.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane da Silva Prudencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para fornecer o numero da conta 

corrente para transferência do valor depositado na conta única, conforme 

fls. 108.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27243 Nr: 1141-97.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Almezinda Ribeiro de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para fornecer o numero da conta 

corrente para posterior transferência do valor a ser depositado conforme 

expedição da RPV de fls. 160.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 24937 Nr: 2129-55.2006.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Aparecida Rondini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GOMÇALVES 

HOLANDA - OAB:14554/E, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13.630, 

Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora para fornecer o numero da 

conta corrente para transferência do valor depositado na conta única, 

conforme fls. 260.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257544 Nr: 696-93.2018.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRASHE-Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Santa Helena II, Nilton Cesar da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Maldonado, Deilson dos Santos, Duda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.66 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecer na 

audiência designada para o dia 27/03/2018, às 14hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258334 Nr: 1089-18.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Ludovico Scarpassi Neto, Maria de Virgens da Silva Scarpassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins Promotoer de Justiça-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim sendo, DEFIRO o pedido liminar, em sede de tutela antecipatória, 

para cominar ao requerido MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE obrigação 

de fazer consistente em fornecer ao Sr. Ludovico Scarpassi Beto, no 

prazo de 05 (cinco) dias, as passagens de ônibus para ele e um 

acompanhante para a cidade de Barretos/SP, ou eventual reembolso do 

valor utilizado pelo idoso e o acompanhante, sob pena de bloqueio online 

dos valores necessários a efetivação da presente ordem (art. 297, do 

NCPC).Desnecessária a prestação de caução, haja vista a 

hipossuficiência da parte autora (§l°do art. 300, do NCPC).Considerando a 

nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Geraldo Estado de Mato Grosso por meio do ofício circular 

003/GPG/PGE/2016, que solicitou, de antemão, a dispensa de realização 

do ato para evitar onerosidade desnecessária.Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da parte 

autora (art. 334, do NCPC). O termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC.Intimem-se.Expeça-se o necessário com urgência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250938 Nr: 3504-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Correia Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diva Pereira Siqueira, Espólio de Mário Antunes 

Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivy Antunes Siqueira - 

OAB:180.579/SP

 Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória, proposta por Donizete 

Correia Dantas, em face de Diva Pereira Siqueira e Espólio de Mário 

Antunes Siqueira aviada com escopo de obter tutela judicial específica, 

sendo que o feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação 

de regência, tendo as partes pugnado pela homologação do acordo de fls. 

20/20-vº.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-la.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes de prolação de 

sentença, isento-as de pagamento de custas e despesas processuais, 

conforme art. 87, §3° do CPC.

Com o trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o arquivamento dos 

autos com as devidas baixas e anotações necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste - MT, 23 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245047 Nr: 559-48.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Amaral Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora sobre o teor da r. decisão de fl. 

134, disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247779 Nr: 2021-40.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester Júlia Nascimento Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora sobre o teor da r. decisão de fl. 

134, disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253130 Nr: 4801-50.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios do Seguro - DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.194-A

 (...)O FEITO SANEADO, remetendo-o a fase instrutória.O ponto 

controvertido da lide é a comprovação do nexo causal do dano decorrente 

de acidente de trânsito e o grau de invalidez.As partes protestaram 

genericamente por provas e assim, considerando a natureza do seu 

objeto, entendo por bem deferir a perícia médica, a prova documental e a 

prova testemunhal, devendo a Secretaria observar, independentemente de 

despacho, o que dispõe os arts. 436 e 437 do Novo Código de Processo 

Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo prazo de 

quinze dias. Em face da perícia requerida, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.Deverá a Secretaria desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil.Arbitro honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte 

requerida, de imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor em conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta por 

cento), na entrega do laudo pericial.Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE.Superado o prazo ventilado, certifique-se e à 

conclusão mediante triagem, para análise da necessidade de designação 

de audiência de instrução e julgamento.Expeça-se o necessário.(...)

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 204846 Nr: 949-23.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Pereira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 110, cujo teor transcrevo:" Código 204846. Defiro o pedido de fl. 

108, para tanto, determino que seja oficiado a Conta Única do Poder 

Judiciário solicitando a vinculação dos numéricos bloqueados às fls. 

104/105. Empós, expeça-se alvará para liberação dos valores vinculados 

para a conta bancária indicada à fl. 108. Por fim, em nada sendo requerido 

em 15 (quinze) dias, arquive-se o presente feito, com as baixas e 

anotações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se .Mirassol D’ 

Oeste - MT, 12 de março de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217041 Nr: 3153-40.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudecir Bertolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.194-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 222, cujo teor transcrevo:" Código 217041. Defiro o pedido de fl. 

221, para tanto, determino que seja oficiado a Conta Única do Poder 

Judiciário solicitando a vinculação dos numéricos depositados à fl. 213. 

Empós, expeça-se alvará para liberação dos valores vinculados para a 

conta bancária indicada à fl. 221, porquanto o causídico possui poderes 

para receber e dar quitação. . No mais, em nada sendo requerido, retorne 

os autos ao arquivo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste - MT, 12 de março de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210745 Nr: 2141-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Mirassol D´Oeste - MT, Elias Mendes Leal 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral e Maternidade Mirassol D´Oeste 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, IURI SEROR 

CUIABANO - OAB:10838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 Intimar os advogados das partes autora e requerida de que foi designado 

para o dia 03/04/2018, às 09h00, local: Rua Presidente Tancredo Neves, 

nº 3563, esquina com a Rua Nilma Pereira Leite, Prédio do Hospital Geral e 

Maternidade Mirassol d'Oeste/MT, para a realização da pericia ora 

determinada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235345 Nr: 365-82.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRVdS, Francislaine Versalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - OAB:, 

Robson dos Reis Silva - OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

cálculo de fls 181, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226394 Nr: 4982-56.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson José Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso - COHAB MT, Jucelaine Carneiro de Carvalho, Marcio Vilela 

de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Procurador da Fazenda Pública Estadual - 

OAB:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 112/113, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:” Cód. 226394. Cuida-se de Ação de 

Adjudicação Compulsória ajuizada por Gerson José Martins em desfavor 

de Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – 

COHAB/MT, Jucelaine Carneiro de Carvalho e Márcio Vilela de Carvalho, 

todos devidamente qualificados nos autos. Consta na inicial que o 

requerente adquiriu dos requeridos Jucelaine Carneiro de Carvalho e 

Márcio Vilela de Carvalho o imóvel constituído pelo lote nº 06, da quadra 

01, localizado no bairro Juruena II, nesta cidade de Mirassol D’ Oeste. 

Consta ainda que o referido lote foi inicialmente adquirido da Companhia de 

Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, em 30 de 

março de 1989, estando devidamente quitado. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 15/43. ..... Outrossim, infere-se do documento de fl. 32 

que o imóvel foi integralmente quitado, razão pela qual se faz imperiosa a 

procedência do pedido vertido na inicial. À luz do exposto, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na exordial, com fundamento 

no art. 487, I do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

constituído pelo lote n.º 06, situado na Rua A, da quadra 01, com área de 

240 m² (duzentos e quarenta metros quadrados) localizado no bairro 

Juruena II, nesta cidade de Mirassol D’ Oeste, em favor do requerente 

Gerson José Martins. Isento o requerido Companhia de Habitação Popular 

do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT ao pagamento de custas e 

despesas processuais, na forma da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno os 

requeridos Jucelaine Carneiro de Carvalho e Márcio Vilela de Carvalho ao 

pagamento de custas e despesas processuais. Sem condenação em 

honorários de sucumbência, tendo em vista que o autor é assistido pela 

Defensoria Pública Estadual. Transitada em julgado a presente sentença, 

expeça-se a carta de adjudicação. P. R. I. C. Mirassol D’Oeste/MT, 7 de 

março de 2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235345 Nr: 365-82.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRVdS, Francislaine Versalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - OAB:, 

Robson dos Reis Silva - OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Intimar o advogado da parte requerida para se manifestar nos autos 

sobre o cálculo de fls 181, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234201 Nr: 4361-25.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wender dos Santos Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Sarah Caroline Mendes Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Reiterar o DJE nº 10196, disponibilizado em 08/02/2018, a fim de intimar a 

advogada da parte requerente para que efetue o pagamento do valor de 

R$ 1000,00 referente aos honorários periciais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170745 Nr: 3900-58.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 227, cujo teor transcrevo:" Código 170745. Defiro o pedido de fl. 

226, para tanto, determino que seja oficiado a Conta Única do Poder 

Judiciário solicitando a vinculação dos numéricos depositados às fls. 

219/220. Empós, expeça-se alvará para liberação dos valores vinculados 

para a conta bancária indicada à fl. 226, porquanto a causídica constituída 

nos autos possui poderes para receber e dar quitação. Por fim, em nada 

sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se o 

presente feito, com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 14 de março de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 146326 Nr: 4016-98.2011.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Furgala Braga, Fernando Pereira Braga, Eliane 

Braga, Wenceslau Pereira Braga, Ailton Pereira Braga, Paulo Cesar Rosa 

Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Pereira Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Aragão Martins de Melo - 

OAB:27150/DF, Lucilo Dos Santos Júnior - OAB:12.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 148, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Manifestem-se o inventariante e os demais 

herdeiros acerca do expediente juntado à fl. 147/147-vº, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e façam-me conclusos. Cumpra-se. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 216978 Nr: 3160-32.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Cassiano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 74, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Isento a 

parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei 

Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-48.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY CASADIA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000338-48.2017.8.11.0011 REQUERENTE: DARCY CASADIA 

CABRAL REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANO MORAL E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - DARCY CASADIA CABRAL - propôs em desfavor de BANCO 

BMG - aduzindo que é beneficiária de aposentadoria e houve uma 

contratação indevida de empréstimo no valor de R$1.250,49 (um mil, 

duzentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), com parcelas 

em R$40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos). Relatou que possui 

alguns empréstimos contratados unicamente nos valores de R$1.112,89 

(um mil, cento e doze reais e oitenta e nove centavos) e R$9.267,81 (nove 

mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos). Pleiteia a 

devolução do valor cobrado, bem como indenização por danos morais. 

Citado o banco réu compareceu em audiência conciliatória, infrutífera. Em 

sede de contestação alegou, sob preliminar, incompetência do Juizado em 

vista da complexidade da causa. No mérito, arguiu pela decadência com 

base no prazo do CDC de 30 dias para reclamação dos descontos, bem 

como pela contratação de cartão “BMG card”, com um saque no valor de 

R$1.110,55 (mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos), 

disponibilizada por transferência eletrônica, com descontos para 

pagamento, mensais, a partir de 10/03/2017. Informou que 10% do valor 

da fatura é descontado em folha, sendo que o restante deve ser pago 

mediante boleto bancário e, diante da inadimplência, acarreta incidência de 

encargos no saldo devedor. Indicou pela eventual compensação de 

créditos, na hipótese de procedência. Apresentou contrato de cartão de 

crédito consignado. Deferida inversão do ônus da prova à luz do Código 

de Defesa do Consumidor, assim como tutela antecipada. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Opino pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, o pedido inicial 

merece ser julgado procedente. PRELIMINAR COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

Claramente desnecessária a produção de qualquer prova 

complementar/pericial a ensejar complexidade na causa a fim de afastar a 

competência deste Juizado. Os documentos e provas testemunhais 

acostados aos autos já são suficientes para a conclusão da presente 

demanda. Sendo assim, afasta-se a preliminar aventada. CANCELAMENTO 

DO PRODUTO No que tange à contratação do cartão BMG Card, 

verifica-se pelo contrato assinado e juntado à contestação, que houve 

efetiva contratação pela autora. Contudo, depreende-se dos documentos 

acostados aos autos, que não houve prova da contratação do empréstimo 

no valor de R$1.250,49, tampouco demonstrou-se a relação entre este 

empréstimo e o cartão contratado. Portanto, inexistente provas suficientes 

a ensejar cobrança de parcelas com desconto em benefício previdenciário 

referente ao valor mencionado de empréstimo, até porque não se 

demonstrou sequer que o valor foi efetivamente disponibilizado ao autor. 

Confira-se: “TJ-RS – Recurso Cível 71004910964 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 03/07/2014 Ementa: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E DE PROVA DO 

CONTRATO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR 

CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART.6º. VIII E ART 333, 

II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS COM DEVOLUÇÃO DOBRADA, ART.42, 

P. ÚNICO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº.71004910964, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, julgado em 27/06/2014).” Em suma, o banco réu falhou na 

prestação de serviços e efetuou uma contratação de serviço que não foi 

solicitado pelo cliente, sendo que merece ser mantida a tutela concedida, 

com consequente devolução do valor que, eventualmente tenha sido 

descontado em folha. DO DANO MORAL No que concerne à 

responsabilidade do Requerido passível de ensejar ressarcimento moral, 

opino pela procedência do pedido. Configurada sua responsabilidade pela 

inadequada prestação de serviço com a contratação ilegal. Mister 

enfatizar que, a presente questão encontra-se centrada no princípio 

basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem 

laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela 

sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Destaco 

que a responsabilidade do banco réu é de natureza objetiva, nos termos 

do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Por 

conseguinte, o fato de o Requerente preocupar-se com possíveis débitos 

incorretamente realizados no seu recebimento previdenciário causou um 

dano moral diante da preocupação e ansiedade. Em se tratando de dano 

moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo 

sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de 

perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à 

sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, 

multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 
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qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

desconto indevido, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. Portanto, considera-se o nível social da vítima e 

o do causador do dano, para que a compensação não resulte 

inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades 

reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as 

doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, 

assomadas às peculiaridades do caso sub examine, indico a indenização 

em R$1.000,00 (hum mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, opino pela 

procedência do pedido inicial para condenar o banco réu: a) ao 

ressarcimento dos eventuais valores indevidamente cobrados, que 

deverão ser apresentados pelo autor, corrigido monetariamente pelo INPC, 

a partir da data de ajuizamento da reclamação, e acrescidos de juros 

legais, a partir da data dos vencimentos, com a manutenção da tutela 

concedida para fins de cancelamento do produto; b) ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de 

R$1.000,00 (hum mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação à requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 07 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-94.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON AUGUSTO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000419-94.2017.8.11.0011 REQUERENTE: NILSON AUGUSTO 

MONTEIRO REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO 

SA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS e DANOS MORAIS promovida por NILSON AUGUSTO 

MONTEIRO em face de SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO 

S/A, sob o fundamento de que as requeridas efetuaram descontos 

indevidos em sua conta corrente que possui junto ao banco réu, nos 

valores de R$29,00 (vinte e nove reais) em 03/06/2017 e R$59,00 

(cinquenta e nove reais) em 25/06/2017. Pleiteia a repetição do indébito no 

montante dos descontos e indenização por danos morais. Conforme 

consta dos autos, o Requerente requereu a desistência da presente 

demanda com a extinção do feito diante do desinteresse no 

prosseguimento, sendo que as requeridas não foram citadas. Sendo 

assim, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela extinção do processo. Remeto à apreciação do 

MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 02 de fevereiro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-42.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PEDROZO FEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000416-42.2017.8.11.0011 REQUERENTE: MARIO PEDROZO 

FEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS e DANOS MORAIS 

promovida por MARIO PEDROZO FERREIRA em face de BANCO 

BRADESCO S/A, sob o fundamento de que o banco requerido efetuou 

descontos em seu benefício previdenciário, tendo sido informado tratar de 

um seguro de vida que alega não ter contratado. Pleiteia o ressarcimento 

do valor descontado, bem com indenização por danos morais. Conforme 

consta dos autos, o Autor requereu a desistência da presente demanda 

com a extinção do feito diante do desinteresse no prosseguimento, sendo 

que o requerido não foi citado. Sendo assim, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “c”, do Novo Código de Processo Civil, opino pela extinção 

do processo. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 14 de fevereiro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-81.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS FERREIRA SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000200-81.2017.8.11.0011 REQUERENTE: MANOEL MESSIAS 

FERREIRA SALGADO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Cuida-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes, opostos por 

MANOEL MESSIAS FERREIRA SALGADO, em face da r. sentença 

proferida em sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95 

movida em face de BANCO PAN S.A. O embargante alega a presença de 

omissão na r. sentença no que tange ao pedido de repetição de indébito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 473 de 924



quanto ao valor constante da cobrança efetuada. Em que pese as 

alegações do embargante, não prosperam. Destarte o fato de que houve o 

pleito na inicial quanto à repetição de indébito, não há procedência. 

Claramente que, embora tenha ocorrido a cobrança do valor 

indevidamente e reconhecido em sentença, não houve pagamento de 

qualquer quantia indevidamente. À luz do artigo 42, parágrafo único, do 

CDC, o ressarcimento em dobro de valor somente é aplicável quando há o 

pagamento em excesso do valor cobrado indevidamente. No caso em tela, 

o autor recebeu a cobrança, mas jamais pagou algo indevidamente ou em 

excesso e, por consequência, irreconhecível a repetição do indébito. 

Consigne-se caso referente à aplicabilidade do artigo supracitado: “TJ-RS 

– Recurso Cível 71004147029 RS (TJ RS) Data da publicação: 16/09/2013 

Ementa: CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE 

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO CABENDO A REPETIÇÃO EM 

DOBRO. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. 

MULTA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em razão da inversão do ônus da 

prova, ao réu cabe a comprovação da existência de fato extintivo, 

modificativo ou impeditivo do direito pelo autor postulado, a teor do 

disposto no artigo 333, II do Código de Processo Civil. 2. Não demonstrada 

a regularidade das cobranças realizadas, reputam-se indevidas, razão 

pela qual devem ser desconstituídas. 3. Inexistindo prova de que a autora 

efetuou o pagamento das faturas impugnadas, não é cabível a 

condenação da requerida a devolver, em dobro, as quantias 

desembolsadas, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 3. 

Quanto ao valor da multa diária, não merece redução, vez que sua 

incidência será uma liberalidade da ré ao deixar de cumprir a ordem 

judicial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível 

nº.71004147039, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 12/09/2013).” Frente ao 

exposto, apresento a minuta de sentença pelo não acolhimento dos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando extinto o feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 25 de fevereiro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-72.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000414-72.2017.8.11.0011 REQUERENTE: LUCINDA CEBALHO 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO SA Vistos, 

etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS e 

DANOS MORAIS promovida por LUCINDA CEBALHO em face de SABEMI 

SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A,, sob o fundamento de que 

as requeridas efetuaram descontos indevidos em sua conta corrente que 

possui junto ao banco réu. Pleiteia indenização por danos materiais e 

danos morais. Conforme consta dos autos, a Autora requereu a 

desistência da presente demanda com a extinção do feito diante do 

desinteresse no prosseguimento, sendo que as requeridas não foram 

citadas. Sendo assim, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do 

Novo Código de Processo Civil, opino pela extinção do processo. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 12 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-26.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELITA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000333-26.2017.8.11.0011 REQUERENTE: DELITA 

FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente - 

DELITA FERNANDES DA SILVA - propôs em desfavor de BANCO BMG - 

aduzindo que é beneficiária de aposentadoria rural e ocorreram descontos 

indevidos nas parcelas do benefício, com início em 10/2016, até 04/2017, 

totalizando R$307,55 (trezentos e sete reais e cinquenta e cinco 

centavos), promovidos pelo banco réu. Aduziu que contatou o banco réu 

pelos telefones nºs. 080007245904; 08007015280 e 08007220622, tendo 

sido informada que “se tratava de um cartão de crédito para liberar seus 

empréstimos junto aos Bancos”. Relatou que jamais contratou referido 

cartão e não obteve êxito na solução por parte do banco réu. Pleiteia a 

devolução do valor cobrado, bem como indenização por danos morais. 

Citado o banco réu compareceu em audiência conciliatória, infrutífera e, 

em sede de contestação alegou que houve a contratação do cartão pela 

autora, que, sendo analfabeta, foi assinado contrato “a seu rogo”. 

Deferida inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista. Deferida tutela antecipada. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Opino pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado 

procedente. RESTITUIÇÃO DOS VALORES No que tange aos indicados 

débitos realizados no benefício previdenciário recebido pela autora, 

merece acolhimento o ressarcimento pleiteado. Conforme se depreende 

dos documentos acostados aos autos, em especial o indicado contrato 

firmado pela autora, por parte do banco réu, por ser pessoa não 

alfabetizada, houve assinatura de terceira pessoa, Luis Elias Gonçalves, 

que tenta supor o réu, que seria a rogo da autora. No entanto, inexistente 

provas da relação de afinidade, parentesco ou confiança com a autora. 

Inexistente, também, demonstração efetiva e fidedigna de que a autora 

tenha contratado tal serviço, ciente e conhecedora do produto que estaria 

adquirindo, bem como das regras para fins de sua utilização. Ressalte-se 

que a autora é pessoa não alfabetizada. Em suma, o réu falhou na 

prestação de serviços e efetuou cobranças indevidamente no benefício 

da autora, sendo que correto está o ressarcimento dos descontos 

realizados. DO DANO MORAL No que concerne à responsabilidade do 

Requerido passível de ensejar ressarcimento moral, opino pela 

procedência do pedido. Configurada sua responsabilidade pelo indevido 

desconto realizado caracterizador de abalo psicológico, eis que o valor 

debitado incorretamente ficou indisponível como crédito à autora para sua 

normal utilização. Mister enfatizar que, a presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Destaco que a responsabilidade do banco réu é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Por conseguinte, o fato de a Requerente preocupar-se com 

débitos incorretamente realizados no seu recebimento previdencirário 

causou um dano moral diante da preocupação, ansiedade e 

indisponibilidade de valores que, certamente lhe fizeram falta. Em se 

tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas 

normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Vale ressaltar que os danos morais 
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abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, “na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

desconto indevido, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima 

uma compensação, representada por uma comodidade que compense o 

dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, indico a indenização em 

R$1.000,00 (hum mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, opino pela 

procedência do pedido inicial para condenar o banco réu: a) ao 

ressarcimento dos valores indevidamente cobrados, conforme as 

comprovações de descontos juntadas aos autos no valor de R$307,55 

(trezentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos) corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de ajuizamento da reclamação, 

e acrescidos de juros legais, a partir da data dos vencimentos;; b) ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no 

valor de R$1.000,00 (hum mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação à requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 06 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-59.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE CARLOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010051-59.2016.8.11.0011 REQUERENTE: MAURILIO 

RODRIGUES DE MATTOS REQUERIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento pelo rito da Lei 9.099/95, 

em que o requerente – MAURILIO RODRIGUES DE MATTOS - move em 

desfavor de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, sob a alegação de que em 

31/07/2013 abasteceu seu veículo Amarok, ano 2011 no posto de 

combustível denominado AUTO POSTO LEMES LTDA, situado na cidade de 

Mirassol D’Oeste/MT visando realizar viagem até a cidade de Cáceres/MT. 

Relatou que no momento em que se encontrava no Restaurante “Cacho” 

na saída de Mirassol D´Oeste, o veículo parou de funcionar. Aduziu que 

efetuou análise do combustível, em “Boletim de Conformidade” contatando 

pela má qualidade. Pleiteia indenização por danos materiais em R$ 

4.335,28 (Quatro Mil, Trezentos e Trinta e cinco reais e vinte e oito 

centavos), bem como danos morais. Citada a requerida compareceu em 

sede de audiência de conciliação, infrutífera e apresentou contestação 

com fundamento na ausência de documento comprobatório de que o 

combustível foi extraído do posto indicado, também impugnou-o pela 

unilateralidade; arguiu pela inexistência de relação entre a causa e o dano, 

rechaçou toda documentação anexada. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação e repulsou os argumentos lançados pela 

requerida, pugnou pela procedência do feito. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à falha no fornecimento do produto e não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações. Ab initio, opino pelo 

deferimento da inversão probatória à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista. DANOS MATERIAIS O caso em tela relaciona o fato de que 

o Requerente abasteceu seu veículo no Auto Posto Leme e, após alguns 

quilômetros, o veículo parou de funcionar necessitando de rebocagem 

para se dirigir à cidade de seu destino, qual seja, Cáceres/MT. 

Depreende-se dos documentos acostados à inicial que não houve a 

juntada do comprovante de abastecimento, tampouco o documento que o 

autor indica ser como parecer da Volkswagem do Brasil não consta 

assinatura de qualquer preposto desta empresa, somente do autor. Em 

que pese a inversão probatória e a objetividade da responsabilidade do 

fornecedor, caberia ao autor comprovar a verossimilhança de suas 

alegações. Certamente com a prova de que o combustível abastecido em 

seu veículo e o levado ao exame foram adquiridos de revendedora da ré já 

demonstraria um liame entre possível conduta danosa da ré. Desta forma, 

caberia ao autor comprovar o dano. Porém, os documentos anexados à 

exordial não demonstram que a falha no veículo foi consequente de 

abastecimento com combustível fornecido pela ré, tampouco que este 

combustível foi adquirido no posto indicado e que análise realizada foi com 

este combustível. Ademais, eventual perícia já se tornou inócua devido ao 

decurso do tempo, posto que necessitava ser realizada com o combustível 

abastecido naquele momento. Confira-se entendimento quanto ao ônus do 

consumidor: “TJ-RS - Apelação Cível AC 70049607393 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 21/01/2013 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO 

PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. Trata-se de demanda em que o autor alega ter 

sofrido prejuízo de ordem moral em razão de vício do produto. "A inversão 

estabelecida no § 3º dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor , específica para a responsabilidade civil do fornecedor, é ope 

legis, vale dizer, não está na esfera de discricionariedade do juiz". Assim, 

"ocorrido o acidente de consumo e havendo a chamada prova de primeira 

aparência, prova de verossimilhança, decorrente das regras da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 475 de 924



experiência comum, que permita um juízo de probabilidade, o Código do 

Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, só permitindo ao 

fornecedor afastar o seu dever de indenizar se provar - ônus seu - que o 

defeito não existe (...)" Ausente a prova de verossimilhança é dever da 

parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, articulados 

na inicial, a teor do que estabelece o art. 333 , I , do CPC , ônus que lhe 

cabia e do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70049607393, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/11/2012).”. Portanto, cabe 

ao consumidor provar o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do 

fornecedor e o dano que lhe causou; restando ao fornecedor provar 

causas excludentes de sua responsabilidade. Consigne-se: “TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70057248460 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

07/03/2014 Ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MATERIAL. CONSUMIDOR. ÔNUS 

DA PROVA. O fornecedor responde objetiva e solidariamente pelos vícios 

apresentados em seus produtos e serviços. Cabe ao autor fazer prova 

fatos constitutivos do seu direito e ao fornecedor as excludentes de sua 

responsabilidade. - Comprovados os fatos constitutivos do direito da parte 

autora e não logrando êxito a parte ré em comprovar fatos obstativos 

desse direito, impõe-se a procedência da ação. DANO MORAL. 

MERCADORIA COM DEFEITO. NEGATIVA DE TROCA. O reconhecimento à 

compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração 

do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao 

direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que 

não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação 

social, civil ou comercial. - A não realização da troca de mercadoria 

vendida com defeito, mesmo que dentro do prazo de garantia, não gera 

por si só dano moral indenizável. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70057248460, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2014)” E “TJ-RS - 

Recurso Cível 71003023686 RS (TJ-RS) Data de publicação: 21/09/2011 

Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. 

ALEGAÇAO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. Não obstante se tratar de relação 

de consumo não logrou a parte autora comprovar o nexo de causalidade 

entre o defeito nos bicos injetores e o combustível adquirido. 

Improcedência da pretensão indenizatória. Negado provimento ao recurso. 

(Recurso Cível Nº 71003023686, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 15/09/2011)” Somado à 

isto, tem-se que o próprio autor menciona na inicial que seu veículo seria 

encaminhado para concessionária F.M.C. Veículos Ltda, para proceder à 

substituição do diferencial. Assim, claramente que a caminhonete já 

apresentava algum problema com necessidade de reparos. Por 

conseguinte, diante da ausência de provas direcionadas ao abastecimento 

pela rede da ré, afasta-se o pleito pela indenização material. DANOS 

MORAIS Consequentemente, o dano moral não está presente no caso em 

tela. O fato de que o veículo do autor tenha apresentado problemas no 

funcionamento, com necessidade de reparos, não leva a crer que tenham 

efetivamente sido causados por conduta da ré. Em finalização, não há que 

se considerar qualquer sofrimento caracterizador de indenização por 

dano moral. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, 

para considerar que ausentes os pressupostos normativos do dever de 

indenizar, opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente demanda. Opino pela 

ausência de condenação do requerente em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 18 de novembro de 2017. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000111-58.2017.8.11.0011 REQUERENTE: MARIZA CRISTINA 

PAULINO BOTELHO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente 

MARIZA CRISTINA PAULINO BOTELHO, move em face de OI S/A. (em 

recuperação judicial), sob o fundamento de que possui uma linha 

telefônica, com serviço de internet da operadora requerida, telefone 

número (65)3241-1956, e que, repentinamente o serviço em ambos os 

produtos foi suspenso pela ré. Aduziu que por ser representante de 

várias empresas de produtos cosméticos e domésticos, sendo que 

necessita realizar os pedidos pela internet e telefone, efetuou diversas 

reclamações perante a ré que gerou os seguintes protocolos: n° 2017 07 

7934/37, 2017 077934/37 em data de 01/06/2017, protocolo n° 

2017278630660 em data de 02/06/2017, protocolo n° 2017 079234184 em 

data de 03/06/2017, mas sem êxito. Pleiteia o restabelecimento dos 

serviços, bem como indenização pelos danos morais. Deferida tutela 

antecipada para restabelecimento da linha de telefone e internet, com 

multa diária de R$200,00 (duzentos reais). Inversão do ônus da prova já 

deferida com base no Código de Defesa do Consumidor pela aplicação da 

hipossuficiência da autora. Citada a requerida compareceu em sede de 

audiência de conciliação, infrutífera e apresentou contestação, sendo em 

preliminar alegada incompetência do Juizado em face da complexidade da 

causa e, no mérito alegou pela solicitação de reparos pela autora, assim 

como que os serviços estão ativos. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à ausência de restabelecimento da linha telefônica e não 

demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações. No mérito, o 

pedido inicial merece ser julgado procedente. Assim, apresento o presente 

projeto de sentença. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DE 

CAUSA Claramente desnecessária a produção de prova pericial, 

principalmente pelo fato de que os documentos acostados aos autos já 

são suficientes para a conclusão da presente demanda. Esta tentativa 

revela ser uma conduta com o fim de postergar suas responsabilidades. 

Sendo assim, afasta-se a preliminar. MÉRITO Conforme consta dos autos, 

os documentos anexados à exordial comprovam que a autora está 

adimplente com suas responsabilidades quanto ao pagamento das faturas 

dos serviços prestados pela ré. Ademais, informou os números de 

protocolos dos contatos que efetuou à operadora requerida visando 

restabelecer sua linha e internet que, repentina e injustificadamente foram 

suspensas, eis que estava adimplente com suas obrigações. Como 

agravante de sua conduta ilegal, a ré não cumpriu com a decisão 

referente à concessão da tutela antecipada visando o retorno dos 

serviços de telefonia e internet à autora. Ou seja, descumpriu com a 

decisão judicial, sendo que merece ser responsabilizada pela penalidade 

já prevista quando da concessão. De outra banda, diferentemente do 

alegado em defesa pela Ré, inexiste comprovações de que a linha 

telefônica e internet estão em funcionamento normal quanto da propositura 

desta demanda. Isto porque a requerida somente apresentou telas de 

sistemas internos formatadas e produzidas unilateralmente, sem 

apresentar comprovações de efetivo funcionamento. Além disto, são telas 

inexplicáveis e de difícil compreensão, sendo certo que nem ao menos 

procedeu com explicação plausível ao “homem médio”. Somado à isto 

tem-se que, diante dos protocolos apresentados pela autora, poderia a ré 

ter juntado aos autos as ligações efetuadas pelas partes com objetivo de 

comprovar que a linha e internet estavam funcionando normalmente. Isto, 

de fato, não o fêz. Saliente-se que a ré também alegou, em sua defesa, a 

solicitação de reparos pela autora, mas em nenhum momento conseguiu 

provar a existência desta solicitação e do contato realizado com este fim. 

Frise-se que a Ré é fornecedora de produtos e, como tal, é responsável 

por providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o 

que se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Portanto, patente está a 

falha na prestação de serviços da requerida e a necessária manutenção 

da liminar concedida para que se restabeleça e mantenha a linha 
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telefônica e internet em funcionamento normal diante do adimplemento da 

autora, cumpridora de seu dever. DO DANO MORAL Nesta linha de 

raciocínio, merece reparo o abalo moral sofrido pela Autora diante de uma 

conduta ilegal da Ré. O dano moral está presente, uma vez que são 

evidentes os transtornos causados pela falha na prestação de serviços; 

ou seja, pelo inadimplemento da obrigação da ré em restabelecer os 

serviços. Isto afetou a vida profissional e pessoal da Autora. Saliente-se 

que, hodiernamente, o telefone tornou-se um bem essencial para a vida 

humana. Praticamente toda a população mundial se comunica via telefone, 

seja fixo ou móvel. Concernente à internet, igualmente, toda a nação 

mundial tem-se comunicado e utilizado este serviço para fins profissionais 

e sociais. Importante mencionar que a autora é vendedora de produtos e 

que, realiza seus pedidos mediante canais da internet e via telefone. Em 

consequência da ruptura nos serviços, certamente a autora obteve 

prejuízos quanto ao seu trabalho. Ademais, tem-se que a luz da 

jurisprudência, o dano moral causado à consumidora está configurado: 

“TJ-MS - Apelação Cível AC 13500 MS 2005.013500-9 (TJ-MS) Data de 

publicação: 01/12/2005 Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - CONTA TELEFÔNICA EM ATRASO - 

PARCELAMENTO DE DÉBITO - BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA APÓS O 

PAGAMENTO DA PARCELA - DANO MORAL DEVIDO - DANO 

PATRIMONIAL NÃO COMPROVADO.” E “TJ-RS - Recurso Cível 

71003460623 RS (TJ-RS) Data de publicação: 05/03/2012 Ementa: 

CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TELEFONIA FIXA. PAGAMENTO 

EM ATRASO. BLOQUEIO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA LINHA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. Cabível o 

restabelecimento da linha telefônica, pois, embora a autora tenha adimplido 

o débito existente em atraso, a própria ré reconhece que todas as 

parcelas já foram pagas, afirmando estar desbloqueada a linha. 

Consumidora que pagou a fatura após ter o serviço de telefonia bloqueado 

para realizar ligações, mais de 20 dias após o vencimento da fatura de 

j u l h o  d e  2 0 1 1 . . . ” .

( e x t r a í d o s : h t t p s : / / w w w . j u s b r a s i l . c o m . b r / j u r i s p r u d e n c i a / b u s c a ?

q=BLOQUEIO+DA+LINHA+TELEF%C3%94NICA+AP%C3%93S+O+PAGAM

ENTO+DA+PARCELA) O quantum indenizatório à título de dano morais 

considera a extensão do dano e o poderio econômico de quem deve 

indenizar. Por se tratar da modalidade de dano moral in re ipsa, 

consagrado pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a 

necessidade de se comprovar seus efeitos, uma vez que se trata de 

lesão já consumada pela simples falha na prestação do serviço, tendo em 

vista a suspensão injustificada de funcionamento da linha telefônica e 

internet. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: “...na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Nessa toada, 

considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim 

como o caráter punitivo/educativo da indenização pelo dano moral, reputo 

razoável a tal título o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). CONCLUSÃO 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

procedente o pedido para o efeito de condenar a requerida: a) à 

indenização pelos danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), 

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso; b) 

opinando, também, pela manutenção da tutela antecipada concedida e 

aplicação da penalidade de multa diária citada na decisão devido seu 

descumprimento; julgando, ao final, extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela 

ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do 

FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos 

do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 22 de outubro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, alterando, tão somente, a 

data de início dos juros de mora, que serão a partir da citação, por se 

tratar de responsabilidade contratual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010264-02.2015.8.11.0011 REQUERENTE: MAURILIO 

RODRIGUES DE MATTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de conhecimento pelo rito da Lei 9.099/95, em que o 

requerente –MAURILIO RODRIGUES DE MATTOS- move em desfavor do 

Banco do Brasil S/A sob a alegação de que o requerido não cumpriu com 

a parte da sentença proferida no Processo nº.8010326-13.2013.8.11.0011 

a qual condenou o Banco à obrigação de conceder linha de crédito 

excluída do Requerente sem motivação. Assim, requer indenização pelos 

danos morais e obrigação de cumprir a sentença anteriormente proferida 

de processo passado. Citada a requerida compareceu em sede de 

audiência de conciliação, infrutífera e apresentou contestação 

fundamentada em documentos assinados pelo Requerente, bem como no 

fato de que não houve falha na prestação do serviço. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação e rechaçou os argumentos 

lançados pela requerida, pugnou pela procedência do feito. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à obrigação de cumprir sentença já 

proferida. Portanto, não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado improcedente. 

Ab initio, opino pelo deferimento da inversão probatória à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumeirista. OBRIGAÇÃO EM CUMPRIR SENTENÇA O caso 

em tela relaciona o fato de que o Requerente já obteve concessão em seu 

favor para que o Banco Requerido disponibilize linha de crédito 

anteriormente disponível e excluída sem motivação, bem como eventuais 

danos morais sofridos pelo não cumprimento da sentença. Inobstante os 

fatos narrados pelo Requerente e, diante da inversão probatória cabível 

em todos os casos de relação consumeirista, cabia ao Banco requerido 

comprovar que já houve a disponibilização da linha de crédito 

anteriormente à propositura da presente demanda. De fato, houve a 

concessão para a obrigação ao Banco disponibilizar linha de crédito em 

sentença proferida no processo nº.8010326-13.2013.8.11.001, já 

transitada em julgado. Ademais, o Banco requerido juntou aos autos 

documentos assinados pelo próprio Requerente, tais como: 

“Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física , com 

data de 25/09/2015, disponibilizado limite de crédito de R$9.500,00 (nove 

mil e quinhentos reais); Cartão de Crédito Ourocard; tela de “Sistema de 

Informações do Banco do Brasil” com limite de crédito estabelecido em 

R$255.330,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e trinta reais). 

Por conseguinte, e sem impugnação por parte do requerente, 

considera-se que já houve a concessão da linha de crédito ao cliente. 
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Somado ao fato de que no Processo nº.8010326-13.2013.8.11.001, 

quando da intimação para extinção do processo diante de cumprimento 

integral da sentença, não houve qualquer manifestação em contrário por 

parte do requerente, ainda que tenha ocorrido requerimento de execução 

de sentença, esta teve por fundamento único o inadimplemento dos danos 

morais deferidos naquela decisão. Consequentemente, o silêncio do 

Requerente, resultou no acordo tácito quanto ao cumprimento da 

sentença. Em suma, o pedido de obrigação à concessão de linha de 

crédito merece ser julgado improcedente. DANOS MORAIS No caso em 

tela, o Requerente argui que sofreu abalos psicológicos devido não ter 

sido disponibilizado crédito nos termos da sentença proferida em 

processo anteriormente proposto. Por outro lado, a requerida pondera 

mediante documentos que houve a concessão da linha de crédito 

conforme decisão anterior. Claramente, portanto, que o Requerente não 

sofreu abalo moral, psicológico ou sentimental quanto ao descumprimento 

de sentença. Tampouco merece ser considerado mero aborrecimento, 

posto que a obrigação fora devidamente cumprida pelo requerido. Em 

finalização, não há que se considerar qualquer sofrimento caracterizador 

de indenização por dano moral. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o 

projeto de sentença, para considerar que ausentes os pressupostos 

normativos do dever de indenizar, opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente 

demanda. Opino pela ausência de condenação do requerente em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 04 de dezembro de 2017. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010578-11.2016.8.11.0011 REQUERENTE: ISADORA 

CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

pelo rito da Lei 9.099/95, em que a empresa requerente ISADORA 

CONFECÇÕES LTDA – ME propôs em face de BANCO BRADESCO S.A., 

sob o fundamento de que possuía uma maquineta para recebimento de 

pagamentos de boletos bancários dentro do seu estabelecimento 

comercial pactuada com o banco HSBC. Relatou que com a aquisição pelo 

Banco réu Bradesco, estava desinteressada pelo produto e desligou a 

maquineta da tomada pelo desuso. Aduziu que após um tempo, recebeu 

uma ligação de pessoa denominada Eduardo identificando-se como 

supervisor que faria o procedimento para cancelamento da máquina e 

passou como seria, tendo a representante da empresa autora realizado da 

maneira como orientada, eis que o suposto funcionário do banco 

confirmou todos os dados da empresa autora e demonstrou estremo 

conhecimento e responsabilidade quanto ao produto. Contudo, indicou que 

no dia seguinte, verificou que houveram diversos débitos de pagamentos 

que foram gerados nesta ligação, todos desconhecidos da representante 

da autora. Alegou que foi danificada por um golpe e pela fraude teve 

prejuízos, pleiteando a declaração de inexistência da dívida e indenização 

por danos morais. Doutra banda, o banco requerido apresentou 

contestação sendo alegado que a autora possui conta corrente perante o 

banco réu e pela inexistência de dano moral. Invertido ônus da prova e 

concedida tutela antecipada para determinar a suspensão cautelar das 

cobranças indevidas relacionadas com as transações efetivadas na 

máquina de correspondente na data de 05 de outubro de 2016 bem ainda 

para que o requerido se abstenha de inserir o nome da empresa autora 

nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência das transações 

mencionadas. Realizada audiência de instrução de julgamento com oitiva 

da representante legal da empresa autora. Memoriais escritos 

apresentados pelas partes. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Não havendo preliminares ou prejudiciais a 

serem expurgadas, no mérito, o pedido inicial merece ser julgado 

procedente. DANOS MATERIAIS Conforme se depreende dos documentos 

acostados aos autos, ocorreram alguns pagamentos indevidamente 

mediante a máquina de cobrança que a empresa autora possuía em seu 

estabelecimento para fins de adimplemento de boletos bancários 

diariamente. A representante da autora esclareceu que, a máquina em 

questão estava em desuso no estabelecimento diante de sua insatisfação, 

sendo que posteriormente recebeu uma ligação de um suposto 

representante do banco réu para fins de cancelamento da máquina. Desta 

forma, na impressão em ser uma pessoa efetivamente do banco réu, uma 

vez que confirmou todos os dados da empresa, a representante da autora 

realizou todo o procedimento indicado pelo funcionário visando o 

cancelamento. Porém, asseverou que no dia seguinte verificou que foram 

realizados pagamentos indevidamente por este rapaz durante a ligação e 

que nada foi feito em termos de cancelamento. Sendo assim, solicitou que 

o funcionário do banco réu Marcos realizasse o cancelamento, mas ainda 

assim, recebeu dois funcionários do banco cobrando os valores para 

quitação da autora. Mencionou que a pessoa Marileide é responsável pela 

máquina e Marcos pela conta perante o banco. Diante de todas as 

alegações e documentos acostados, inclusive tendo sido confeccionado 

Boletim de Ocorrência, verifico que houve uma provável fraude quando 

desta citada tentativa de cancelamento da máquina. Diferentemente do 

defendido pelo banco requerido, que nada comprovou em contradição às 

alegações da empresa autora, todos os pagamentos realizados foram de 

compras indevidamente realizadas por terceiros. Aliás, muitas tiveram o 

mesmo valor e estabelecimento. Isto revela nítida fraude que, cabia ao 

banco réu impedir ou ao menos cancelar as operações, com objetivo da 

boa prestação de serviços. Neste sentido, o banco requerido não logrou 

comprovar que foi verdadeiramente a empresa autora quem efetuou tais 

pagamentos, sendo que mediante a inversão probatória, tinha o encargo 

de comprovar suas alegações. Destaca-se que, por consequência da 

relação consumeirista, a responsabilidade do banco Réu é objetiva, à luz 

do artigo 14 do CDC, ainda por não se tratar de exceção. Portanto, tem-se 

que cabe à Requerente provar exclusivamente a existência do ato ilícito, 

do dano e do nexo causal. Confira-se caso análogo: “TJSP - Apelação 

APL 00027147120098260145 SP 0002714-71.2009.8.26.0145 (TJ-SP) 

Data de publicação: 21/08/2014 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Cartão 

magnético Compras não reconhecidas pela titular do cartão Existência e 

validade do consentimento da vítima não demonstrada Falha na prestação 

do serviço Responsabilidade objetiva do réu Risco profissional Reparação 

material devida Dano moral bem caracterizado Damnum in re ipsa - 

Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade 

Procedência decretada nesta instância ad quem Recurso provido.”. Diante 

da explanação, claramente houveram cobranças de valores que não são 

de responsabilidade da requerente. Isto caracteriza falha na prestação de 

serviço, uma vez que a autor procurou o banco requerido para informar 

quanto à falha ou suposta fraude. Somado à isto, embora com a 

informação ao banco requerido, manteve a cobrança, posto que realizou 

notificação extrajudicial de cobrança dos valores. Sendo assim, mister se 

faz a declaração de inexistência dos débitos indevidamente cobrados pelo 

banco requerido. Saliento que não houve cumprimento da tutela 

antecipada concedida, pois enviada nova cobrança à empresa autora 

mesmo após sua concessão. DANOS MORAIS Concernente ao abalo 

moral provocado à empresa Autora, improspera. A aplicação de 

indenização por dano moral à pessoa jurídica é estritamente aplicada nos 

casos em que ensina Sílvio de Salvo Venosa segundo a qual "em se 

tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu nome 

e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que 

indireta...” (Direito Civil - Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas 

2003 - p. 203). Certamente que a falha procedida pelo banco réu não 

causou abalo na reputação perante seus clientes e demais fornecedores. 

Inexistente concreta negativação do nome da empresa no rol de 

inadimplentes, bem como nenhuma outra conduta vexatória foi 

publicamente realizada pelo banco réu. Confira-se julgado: “TJMG – 

Apelação Cível AC100351101712000001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 
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16/06/2014 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. 

PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. É possível a pessoa jurídica 

sofrer dano moral mas para tanto, necessário se faz que exista ofensa à 

sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio social. Inexistente 

prova acerca do dano moral sofrido pelo autor em consequência do ato da 

ré, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu o pedido de 

indenização.” Nessa toada, não há que se reconhecer o pleito de dano 

moral. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar ao banco 

réu para fins de declarar a inexistência dos débitos pelos valores 

mencionados em pagamento conforme inicial com consequente 

indenização pela multa do descumprimento da tutela antecipada, pelo valor 

diário de R$200,00 (duzentos reais), a contar do término do prazo 

determinado na decisão liminar; julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela 

ausência de condenação do requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá 

ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 03 de janeiro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-90.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010133-90.2016.8.11.0011 REQUERENTE: APPOLARI 

INFORMÁTICA LTDA - ME REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S.A., BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes opostos por 

Appolari Informática ltda - me, em face da r. sentença proferida em sede 

de juízo singular em ação pelo rito da Lei 9099/95. A empresa embargante 

alega a presença de omissão quanto à correção monetária e juros 

incidentes sobre os danos materiais. De outra parte, sob o caráter 

infringente destes embargos, merecem ser acolhidos para que seja 

incluída na sentença no item a) os termos de contagem dos juros 

moratórios (mora ex re) e correção monetária (Súmula 43 STJ) a partir dos 

pagamentos das parcelas. Frente ao exposto, apresento a minuta de 

sentença com fins de acolher e conhecer dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para fazer constar no dispositivo da r. sentença singular o 

termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pelo 

índice do INPC a partir dos pagamentos das parcelas. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 10 de janeiro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-90.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUCIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE RAMOS DA SILVA OAB - MT23807/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000180-90.2017.8.11.0011 REQUERENTE: SONIA LUCIA 

SILVA REQUERIDO: SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais em que 

SONIA LUCIA SILVA move em face de SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA 

ROCHA, sob a alegação de que adquiriu dois lotes da requerida 

localizados na cidade de Curvelândia/MT e, após, vendeu para terceira 

pessoa, qual seja, Silvana. Relatou que ao solicitar a transferência da 

escritura da propriedade da requerida, esta exigiu o pagamento do valor 

de R$8250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais) referente ao imposto 

de renda dos anos de 2014 e 2015, sendo que somente realizou a 

quitação devido ter que transferir o imóvel para terceiro que já havia 

vendido. Pleiteia ressarcimento do valor pago por entender ilegal, 

devolução em dobro, bem como indenização por danos morais. A ré, em 

sua defesa, alegou preliminarmente incompetência do Juizado pela 

complexidade da causa, também ilegitimidade de parte por não comprovar 

ser proprietária do imóvel. No mérito arguiu pela inexistência de ilicitude por 

desinteresse da autora em transferir o imóvel e litigância de má-fé. Em 

realização de audiência de instrução e julgamento foram ouvidas 

testemunhas. PRELIMINARES Claramente desnecessária a produção de 

prova pericial a ensejar complexidade na causa a fim de afastar a 

competência deste Juizado. Os documentos e provas testemunhais 

acostados aos autos já são suficientes para a conclusão da presente 

demanda. Quanto à ilegitimidade de parte por falta de prova em ser 

proprietária do imóvel em referência, observo que o cerne da questão está 

na ilegalidade da cobrança sobre o valor constante em recibo de 

R$8250,00, sendo que as testemunhas e as alegações da própria ré 

ratificam que o lote fora vendido para a autora. Sendo assim, afasta-se a 

preliminar. MÉRITO Conforme restou demonstrado pelos documentos e 

alegações no caso em tela, a ré vendeu o imóvel mencionado na inicial 

para a autora e esta, posteriormente, alienou-o para terceira pessoa de 

nome Silvana em fevereiro de 2016. Por prosseguimento ao ato de venda 

para a autora, a ré manejou toda a documentação visando a transferência 

da propriedade do imóvel para a autora e concluiu todo o ato de sua 

responsabilidade a fim da transferência. No entanto, restava que a autora 

comparecesse em cartório para finalizar o ato de alienação por 

instrumento público. Contudo, declarado pelo próprio Cartório em 

documento público que a autora ficou inerte e não compareceu para 

finalizar a transferência. Ademais, os valores concernentes ao imposto de 

renda a partir da venda do imóvel, são de responsabilidade do adquirente 

e, restou provado que a autora não quitou estes valores. A testemunha 

Joana confirmou que a requerida procedeu com toda a documentação 

para finalizar a transferência, mas não houve o comparecimento da autora 

para tal fim. De outra sorte, a autora aceitou efetuar o pagamento do valor 

de R$8250,00 e assinou o recibo constando referir-se à débitos tributários 

(imposto de renda), sendo ausente qualquer alegação ou provas da 

presença de fatos que anulem tal ato. Nos termos do artigo 373 do NCPC, 

cabe à autora comprovar quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, 

unicamente apresentou um recibo de pagamento que, inclusive, foi 

reconhecida autenticidade de assinatura em cartório. Desta forma, resta 

claro que o pagamento deste valor foi com objetivo de regularizar a 

situação do imóvel para fins de transferência e, diante da aquisição por 

parte da requerente, deveria ter à época cumprido seu compromisso, eis 

que somente não houve a transferência de imóvel por inadimplemento da 

autora. A responsabilidade pelo pagamento dos tributos é do adquirente à 

luz do artigo 130 do Código Tributário nacional. Tampouco presente a 

aplicação do artigo 940 do Código Civil para ressarcimento em dobro do 

valor devido não haver qualquer demanda para a cobrança do valor, 

assim como pela inexistência de pagamento forçado ou ilegal. Em 

conclusão, improspera o pedido da autora. DANO MORAL Inexistente 

qualquer abalo moral sofrido pela autora, as testemunhas declararam que 

as partes possuíam boa relação, tanto que sempre conversavam. 

Nenhuma conduta da ré tem o condão de induzir em indenização por 

danos morais à autora, sendo bem esclarecido na tese defensiva 

aventada pela ré. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ Diferentemente do alegado pela ré, 
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não há que se falar em litigância de má-fé, posto que a autora somente 

exerceu seu direito constitucional de ação por acreditar ter fundamento 

seu pleito de ilegalidade de cobrança do valor. Confira-se: “TRT-18 - ROPS 

00105826620155180015 GO 0010582-66.2015.5.18.0015 (TRT-18) Data 

de publicação: 16/09/2015 Ementa: CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Não se pode penalizar a parte 

com as sanções dos arts. 17 e 18 do CPC , quando esta apenas exerceu 

seu legítimo direito constitucional de ação, utilizando os instrumentos 

processuais previstos no ordenamento para defender tese jurídica 

revestida de fundamento. Hipótese na qual não se configura a litigância de 

má-fé. (TRT18, ROPS - 0010582-66.2015.5.18.0015, Rel. EUGENIO JOSE 

CESARIO ROSA, 1ª TURMA, 16/09/2015)”. Afasta-se esta tese aventada 

pela ré. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar improcedente o pedido, extinguindo-se o feito com 

resolução do mérito, em fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Opino pela ausência de condenação da requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 12 de janeiro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-09.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIO SERAFIM DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010119-09.2016.8.11.0011 REQUERENTE: SINESIO SERAFIM 

DOS ANJOS REQUERIDO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO com efeitos infringentes, opostos por DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A, em face da r. sentença proferida em sede de 

juízo singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95. A empresa embargante 

alega a presença de omissão na r. sentença no que tange aos danos 

morais produzidos pela ré Samsung. Em que pese as alegações da 

embargante com caráter infringente, não prosperam. Claramente que 

quando da audiência de conciliação restou finalizada a pretensão 

jurisdicional no que tange à ré Samsung, eis que se acordou, naquele ato, 

que a citada ré pagaria ao autor o valor de R$2998,50 (dois mil, 

novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) referente aos 

danos MORAIS e materiais. Claramente que os danos morais foram 

pactuados neste montante e o feito merece prosseguimento 

exclusivamente à Ré embargante. Ausente fundamentos para análise 

quanto à indenização moral ao autor pela ré Samsung por ser fabricante 

do produto e, por consequência, inexistente qualquer omissão da 

sentença proferida em primeiro grau. Frente ao exposto, apresento a 

minuta de sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação do 

MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 12 de janeiro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo parcialmente, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de decisão elaborado pela Juíza Leiga. Saliento que se 

trata de decisão, e o feito não resta extinto, prosseguindo em face da 

parte embargante. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de 

março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-25.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010396-25.2016.8.11.0011 REQUERENTE: HAROLDO DOS 

SANTOS COSTA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes, opostos por HAROLDO DOS 

SANTOS COSTA, em face da r. sentença proferida em sede de juízo 

singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95. O embargante alega a presença 

de omissão na r. sentença no que tange à nulidade de cláusula contratual, 

bem como à cobrança de 10% sobre honorários advocatícios cobrados 

pelo débito do embargante. No que concerne à alegada omissão quanto à 

nulidade da cláusula 2ª., foi mencionada na sentença como válida, eis que 

o autor estava ciente da possibilidade do leilão por parte da ré tanto em 

contrato quanto do termo de entrega. Confira-se que na sentença singular 

consta parágrafo que: “Claramente que o autor estava ciente sobre a 

realização de venda pública. Portanto, não há que se nulificar a 

mencionada cláusula, ainda pelo que a legislação possibilita que o credor 

proceda ao leilão para pagamento da dívida.”. Desta forma, entendeu-se 

que o leilão não merece ser nulificado em vista de ser realizado com base 

em parâmetros legais. Ainda assim, veja-se que a Lei 13.043/2014 prevê o 

art. 2° da referida lei: “No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações 

contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário 

fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente 

de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial 

ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no 

contrato.”. Igualmente, a decisão afastou a aplicabilidade do artigo 42 do 

CDC, com a consequente improcedência do ressarcimento pelo valor 

pago. Consigne-se a sentença: “Ademais, a devolução do importe 

referente à entrada do financiamento não deve ser devolvido ao autor 

diante do contrato pactuado de alienação fiduciária e, neste aspecto, a 

rescisão contratual por inadimplemento não permite o ressarcimento do 

valor pago.”. Embora o embargante alegue que não houve o pleito sobre 

“RESSARCIMENTO DO VALOR COBRADO E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA 

DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO”, na petição inicial consta o pedido 

para que: “Sendo assim, o débito seria reduzido para R$ 3.500,00 

(7.400,00 – R$ 3.900,00 (entrada + leilão)).”. Também, em parágrafos 

adiante menciona: “Importante ressaltar ainda que a Reclamada não 

abateu do saldo devedor a quantia referente a entrada de R$ 2.400,00 

(dois mil e quatrocentos reais) pago pelo Autor no momento da realização 

do contrato de financiamento.”. Portanto, resta evidente o pedido para 

devolução da entrada paga pelo embargante com o ressarcimento pela 

diferença, o que de fato, não se reconheceu pela legalidade das cláusulas 

contratuais. Concernente à declaração de inexigibilidade do débito, não 

houve reconhecimento devido conhecer-se exclusivamente que houve 

dano moral pela ausência de notificação prévia pela negativação, situação 

que não impacta na inexistência do débito. Referente aos honorários 

advocatícios, também não se reconheceu pela nulidade, posto que se 

admitiu como legítimo todo o contrato: “...não deve ser devolvido ao autor 

diante do contrato pactuado de alienação fiduciária...”. Assim sendo, 

estava presente no contrato (item 20) e admissível pela Lei 10.931/04, art. 

28, § 1º, IV que o limita à porcentagem de 10%. Frente ao exposto, 

apresento a minuta de sentença pelo não acolhimento dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à 
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apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 18 de janeiro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-83.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. DELFINO SOUZA PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010612-83.2016.8.11.0011 REQUERENTE: R. DELFINO SOUZA 

PAPELARIA - ME REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO 

E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A E ELECTROLUX 

DO BRASIL S/A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

com efeitos infringentes, opostos por ELECTROLUX DO BRASIL S/A, em 

face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, em ação pelo rito 

da Lei 9099/95. A empresa embargante alega a presença de omissão na r. 

sentença no que tange aos danos morais produzidos pela ré Samsung. Em 

que pese as alegações da embargante, não prosperam. Inicialmente 

cumpre mencionar que já houve a oposição de embargos declaratórios 

quando da prolação da sentença singular para inclusão de determinação 

quanto à retirada de produto em poder da autora, por parte da ré, sendo 

certo que já sentenciado. Novamente o embargante apresenta 

interposição declaratória, neste feito, visando incluir suposta omissão 

quanto à revelia por parte deste embargante. Contudo, claramente que 

consta da sentença singular a aplicação da revelia exclusivamente 

referente à corré Dismobras, nos termos a seguir: “Por outro lado, a 

requerida Dismobrás, quedou-se inerte durante todo o procedimento. A 

presunção sob seu aspecto, não obstante, deve prosperar neste feito.”. 

Ou seja, a presunção prosperou unicamente sob o aspecto da ré 

Dismobras. Somado à isto, tem-se no dispositivo da sentença que a 

aplicação da revelia fora incluída somente à ré Dismobras. Ademais, a 

procedência da demanda é consequência de fatos e alegações 

constantes nos autos. Sendo assim, pela ausência de omissão da 

sentença proferida em primeiro grau, improcede o pleito da empresa 

embargante. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não 

acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 23 de janeiro de 

2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-44.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA BELOLI MARTINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010095-44.2017.8.11.0011 REQUERENTE: LOCAMAIS 

LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME REQUERIDO: ALBERTINA BELOLI 

MARTINI Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

por ALBERTINA BELOLI MARTINI em face da r. sentença proferida em 

sede de juízo singular nos presentes autos movidos por LOCAMAIS 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME, em ação pelo rito da Lei 9099/95. A 

embargante alega a presença de omissão na r. sentença por cerceamento 

de defesa em vista da não designação de audiência de instrução. 

Contudo, diferentemente do alegado pela embargante, desnecessária a 

realização de audiência instrutória por conta da documentação completa 

acostada aos autos. No que tange à perda total do veículo, consequente 

do acidente, claramente mencionado na sentença que a CIRCULAR SUSEP 

Nº. 241, de 9 de janeiro de 2004, em seu artigo 16, considera que se os 

danos apurados comportarem 75% do valor do veículo, já se considera 

como em perda total; e, com base no orçamento apresentado pela autora, 

os danos restaram em R$38.788,00 (trinta e oito mil setecentos e oitenta e 

oito reais), porém o valor do veículo pela tabela FIPE era de R$40.120,00 

(quarenta mil cento e vinte reais). Ou seja, mais de 90% do valor. Quanto 

ao abandono do veículo, comprova o Boletim de Ocorrência, 

confeccionado perante a Polícia Judiciária Civil, pelas declarações da 

vítima do acidente que, o condutor do veículo abandonou o local. No 

entanto, este fato é irrelevante para o mérito da ação. Concernente à 

ilegibilidade do contrato firmado entre as partes, obviamente que a própria 

ré possui uma cópia deste termo contratual e é conhecedora de todas as 

cláusulas, tanto que assinou em perfeitas condições. Ademais, consta em 

cláusulas legíveis e visíveis até em documentos scaneados que em caso 

de perda total caberia a ré o pagamento dos gastos. Isto consta da 

primeira página do contrato e abaixo do item “6”. Portanto, totalmente 

legível e válido. Neste diapasão, todos os pedidos em sede de embargos 

são relacionados à temas que foram frontalmente rebatidos em sentença e 

oportunizados em contraditório quando da apresentação de defesa. Diante 

da presença de provas contundentes e claras, tais como orçamentos, 

boletim de ocorrência e contrato, não se faz necessária a designação de 

instrução para oitiva de testemunhas. A prova testemunhal que se refere 

o embargante, em nada esclareceria tais fatos. Confira-se: “TJ-SP - 

Apelação APL 02487754720098260002 SP 0248775-47.2009.8.26.0002 

(TJ-SP) Data de publicação: 26/08/2014 Ementa: Locação de imóvel. Não 

caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se o 

juízo considerou desnecessária dilação probatória para a formação de 

seu convencimento. Ausência de comprovação de fato obstativo ao direito 

do autor. Recurso improvido.”. Em suma, observado o princípio da 

instrumentalidade das formas, artigo 13 da Lei 9.099/95: “Os atos 

processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para 

os quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º 

desta lei”. A simplicidade que reflete diretamente na celeridade processual, 

minando de forma excepcional as burocratizações dos procedimentos 

processuais, foi prontamente respeitada e houve o efetivo fundamento 

pontual na r. sentença singular. A solução ao caso em tela é pela 

aplicação do artigo 485 do NCPC. Diante disto, não merece acolhimento. 

Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não acolhimento 

dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando extinto o feito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 14 de fevereiro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-57.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI CEBALHO BARONCIELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000318-57.2017.8.11.0011 REQUERENTE: SIDNEI CEBALHO 

BARONCIELO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente – 

SIDNEI CEBALHO BARONCIELO - promove em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., sob o fundamento de que a ré negativou seu nome 

indevidamente pelo valor de R$169,50 (cento e cinquenta e nove reais e 

cinquenta centavos), contrato número 2142931705, que desconhece a 

procedência por nunca ter contratado serviços da ré. Relatou que tentou 

solucionar administrativamente, sem êxito. Pleiteia exclusão de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, declaração de inexigibilidade do 

valor, bem como indenização por danos morais. Citada a empresa 

requerida compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e 

apresentou contestação, sendo no mérito arguida a existência de um 

contrato de linha de telefone número (65)99922-9841, com apresentação 

de contrato assinado. Indicou que o autor não efetuou o pagamento de 

faturas do serviço disponível. A autora não apresentou impugnação à 

contestação, ainda que após devidamente intimada. É o breve o relatório, 

em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Opino pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à negativação indevida do nome da autora, sendo certo 

que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do 

NCPC. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado improcedente. MÉRITO 

Primeiramente oportuno registrar que o cerne da questão refere-se à uma 

suposta negativação de valor indevido em nome do autor diante da 

ausência de contratação em qualquer produto disponibilizado pela ré. Pela 

análise do acervo documental acostado aos autos, tem-se que o autor 

alega não possuir qualquer relação jurídica com a ré e desconhece a 

dívida que gerou negativação em seu nome. De outra banda, a ré arguiu 

que o autor possuía uma linha de telefonia que foi adquirida mediante 

contrato devidamente assinado pelo autor e apresentado em sede de 

defesa. Neste sentido, em exame à defesa apresentada pela ré, ante a 

apresentação da contestação com contrato assinado pelo autor, deixou 

transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto ao documento. Este 

conjunto probatório, somado ao silêncio do autor quanto à contestação 

comprovam que a aquisição do produto fornecido pela ré, qual seja, linha 

telefônica, foi efetivamente realizado pelo autor e este ficou inadimplente 

com os pagamentos da faturas. Portanto, há visível inexistência de 

qualquer abalo moral direcionado à legalidade da cobrança sobrevinda de 

uma linha de telefone não quitada. Consigne-se jurisprudência: “TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10707130273196001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

24/03/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.”. E 

“TJ-MG - Apelação Cível AC 10672120172255001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 25/02/2015 Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INADIMPLÊNCIA 

DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. A teor do 

inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil , à autora incumbe a 

prova do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo inadimplência da 

autora perante a instituição financeira, em razão do não pagamento do 

contrato firmado, a negativação de seu nome configura exercício regular 

de direito.”. Conclusivamente, pelo lastro probatório apresentado, não há 

como se declarar indevido o valor cobrado, tampouco indenizatória a 

conduta da ré. No que tange a má-fé do autor, não houve provas 

suficientes a ensejar conduta dolosa com o fim de locupletar-se 

indevidamente. Neste sentido: “TJ-MG – Apelação Cível AC 

10183120180017001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 16/09/2013 Ementa: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATURA EM ABERTO EM 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. 

ANOTAÇÃO CADASTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

RESSARCIMENTO NEGADO QUE SE CONFIRMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

INEXISTÊNCIA. Ausente a prova de pagamento da fatura ensejadora da 

negativação, não há se falar em dano moral decorrente de inscrição do 

nome da parte no órgão de proteção ao crédito. Deve ser afastada a 

condenação da parte nas penas de litigância de má-fé se a mesma está 

apenas exercendo seu direito, não produzindo qualquer manifestação ao 

ato eu se insira nas hipóteses contempladas no art.17 do CPC.”. 

Conclusivamente, inaplicável a litigância de má-fé ao autor. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

improcedente o pedido, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, em 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Opino pela 

ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 07 de março de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-42.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

YARA FRANCISCO BIOLADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000319-42.2017.8.11.0011 REQUERENTE: YARA FRANCISCO 

BIOLADO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente – 

YARA FRANCISCO BIOLADO - promove em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., sob o fundamento de que a ré negativou seu nome 

indevidamente pelo valor de R$137,88 (cento e trinta e sete reais e oitenta 

e oito centavos), pelo contrato sob número0278529132, que desconhece 

a procedência por nunca ter contratado serviços da ré. Relatou que tentou 

solucionar administrativamente, sem êxito. Pleiteia exclusão de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, declaração de inexigibilidade do 

valor, bem como indenização por danos morais. Citada a empresa 

requerida compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e 

apresentou contestação, sendo no mérito arguida a existência de um 

contrato de linha de telefone, com apresentação de contrato assinado. 

Indicou que a autora não efetuou o pagamento de faturas do serviço 

disponível. Requereu a apresentação da certidão de negativação original. 

O autor não apresentou impugnação à contestação, ainda que após 

devidamente intimado. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Opino pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação 

indevida do nome do autor, sendo certo que não demanda dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento 

antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. No mérito, o pedido 

inicial merece ser julgado improcedente. MÉRITO Primeiramente oportuno 

registrar que o cerne da questão refere-se à uma suposta negativação de 

valor indevido em nome do autor diante da ausência de contratação em 

qualquer produto disponibilizado pela ré. Pela análise do acervo 

documental acostado aos autos, tem-se que o autor alega não possuir 

qualquer relação jurídica com a ré e desconhece a dívida que gerou 

negativação em seu nome. De outra banda, a ré arguiu que o autor 

possuía uma linha de telefonia, número (65)999924700, Conta(s) 

0278529132, na Categoria Controle, com Data de Habilitação 29/05/2016 , 

que foi adquirida mediante contrato devidamente assinado pelo requerente 

e apresentado em sede de defesa. Neste sentido, em exame à defesa 

apresentada pela ré, ante a apresentação da contestação com contrato 

assinado pelo autor, deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar 

quanto ao documento. Juntamente, a ré comprovou com extratos das 

ligações efetuadas pela linha telefônica que o autor utilizou-se da linha 

normalmente. Este conjunto probatório, somado ao silêncio do autor quanto 

à contestação comprovam que a aquisição do produto fornecido pela ré, 
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qual seja, linha telefônica, foi efetivamente realizado pelo autor e este 

ficou inadimplente com os pagamentos da faturas. Portanto, há visível 

inexistência de qualquer abalo moral direcionado à legalidade da cobrança 

sobrevinda de uma linha de telefone não quitada. Consigne-se 

jurisprudência: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10707130273196001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 24/03/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.”. E “TJ-MG - Apelação Cível AC 10672120172255001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 25/02/2015 Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO 

IMPROVIDO. A teor do inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil , à 

autora incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo 

inadimplência da autora perante a instituição financeira, em razão do não 

pagamento do contrato firmado, a negativação de seu nome configura 

exercício regular de direito.”. Conclusivamente, pelo lastro probatório 

apresentado, não há como se declarar indevido o valor cobrado, 

tampouco indenizatória a conduta da ré. No que tange a má-fé do autor, 

não houve provas suficientes a ensejar conduta dolosa com o fim de 

locupletar-se indevidamente. Neste sentido: “TJ-MG – Apelação Cível AC 

10183120180017001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 16/09/2013 Ementa: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATURA EM ABERTO EM 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. 

ANOTAÇÃO CADASTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

RESSARCIMENTO NEGADO QUE SE CONFIRMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

INEXISTÊNCIA. Ausente a prova de pagamento da fatura ensejadora da 

negativação, não há se falar em dano moral decorrente de inscrição do 

nome da parte no órgão de proteção ao crédito. Deve ser afastada a 

condenação da parte nas penas de litigância de má-fé se a mesma está 

apenas exercendo seu direito, não produzindo qualquer manifestação ao 

ato que se insira nas hipóteses contempladas no art.17 do CPC.”. 

Conclusivamente, inaplicável a litigância de má-fé ao autor. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

improcedente o pedido, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, em 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Opino pela 

ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 07 de março de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-89.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000096-89.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ROSANGELA ROSA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em 

face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, em ação pelo rito 

da Lei 9099/95, que condenou a ré em indenização por danos morais a 

serem pago para a autora ROSANGELA ROSA DA SILVA. O embargante 

alega a presença de omissão na r. sentença quanto ao inadimplemento por 

parte da autora referente à sua contraprestação pelo serviço prestado de 

telefonia, sem ter solicitado o cancelamento. Em que pese o objetivo 

claramente modificativo dos presentes embargos, passa-se à sua análise, 

eis que não prosperam as alegações opostas. Inicialmente, merece 

destaque algumas ponderações quanto aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, quais sejam: da oralidade, informalidade, simplicidade, 

economia processual, celeridade e da conciliação. Todos em atendimento 

ao microssistema previsto para este tipo de procedimento. Neste ponto, e 

pelo princípio da congruência, foram fundamentadas todas as questões à 

título de pedido e em alinhamento ao procedimento previsto legalmente. 

Ainda que se trate de tema que se refere ao mérito da demanda e que não 

condiz com os requisitos das teses de embargos declaratórios 

processualmente permitidas, em vista dos princípios processuais e dos 

juizados, esclareço que inexiste qualquer omissão em sentença proferida 

singularmente. Verificou-se que a ré manteve a cobrança de faturas já 

pagas e bloqueou a linha telefônica da autora, embora devidamente 

informada via e-mail sobre o efetivo pagamento. A tese defensiva 

carreada de argumentações sem apresentação de provas funcionais foi 

estritamente analisada e fundamentada em sentença. Diante disto, não 

merece acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença 

pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 07 de 

março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-12.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000321-12.2017.8.11.0011 REQUERENTE: VALDINEIA 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por VALDINEIA 

RODRIGUES em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., sob o fundamento de 

que a requerida efetuou negativação indevida de seu nome no valor de 

R$237,54 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), 

na data de 21/01/2017. Pleiteia a exclusão do nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, ressarcimento em dobro do valor cobrado, bem como 

indenização por danos morais. Conforme consta dos autos, a autora 

requereu a desistência da presente demanda com a extinção do feito 

diante do desinteresse no prosseguimento, sendo que a preposta da 

requerida restou ciente quando presente em audiência. Sendo assim, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Novo Código de Processo 

Civil, opino pela extinção do processo. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 08 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010583-33.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APARECIDO FERREIRA GANDOLFFI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010583-33.2016.8.11.0011 REQUERENTE: SEBASTIAO 

APARECIDO FERREIRA GANDOLFFI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos 

infringentes, opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A., em face da r. 

sentença condenatória proferida em sede de juízo singular, em ação pelo 

rito da Lei 9099/95, do processo movido por SEBASTIAO APARECIDO 

FERREIRA GANDOLFFI. A embargante alega a presença de omissão na r. 

sentença no que tange aos danos morais por ausência de fundamento, 

devido não ser presumido. Em que pese as alegações da embargante com 

caráter infringente, não prosperam. Claramente que por se tratar de 

relação de consumo e, pela aplicação do artigo 14 do CDC a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva. Somado à isto, em sede de 

fundamentação, constou que: “...a parte autora comprovou a contratação 

do plano de ligações com a reclamada por meio de fatura acostada aos 

autos, ao passo que obtivera os serviços cessados pela demandada, 

mesmo efetuando o pagamento do valor correspondente ao plano, 

prejudicando assim a autora em se comunicar, ante a patente falha na 

prestação do serviço oferecido.”. Restando, portanto, concreto o abalo 

moral pela preocupação, ansiedade, estresse e ausência de um serviço 

devidamente pago. Ou seja, não há qualquer omissão para abalar a 

segurança na efetiva tutela jurisdicional. Frente ao exposto, apresento a 

minuta de sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação do 

MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 08 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE TAMARA GAETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000230-19.2017.8.11.0011 REQUERENTE: DAYANE TAMARA 

GAETA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por DAYANE 

TAMARA GAETA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Conforme se 

depreende da análise aos autos, em audiência de conciliação, houveram 

tratativas de acordo, sendo firmado nos seguintes termos: a requerida 

pagará à requerente o valor de R$3000,00 (três mil reais), à título de 

danos morais, em sessenta dias, somado à exclusão do nome da autora 

junto ao órgão de proteção ao crédito cancelamento da linha telefônica. (ID 

11548399). Portanto, tendo em vista a notícia de conciliação entre as 

partes, apresento projeto de sentença no sentido de ser homologado o 

acordo, com extinta da presente, com resolução do mérito. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. Remeto 

à apreciação do MM. Juiz Togado, para extinção ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 08 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-57.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000415-57.2017.8.11.0011 REQUERENTE: MARLENE GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA e BANCO BRADESCO 

SA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS e DANOS MORAIS promovida por MARLENE GOMES DA SILVA 

em face de SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A,, sob o 

fundamento de que as requeridas efetuaram descontos indevidos de 

produto com denominação da ré Sabemi, em sua conta corrente que 

possui junto ao banco réu. Pleiteia indenização por danos materiais e 

danos morais. Conforme consta dos autos, a Autora requereu a 

desistência da presente demanda com a extinção do feito diante do 

desinteresse no prosseguimento, sendo que as requeridas não foram 

citadas. Sendo assim, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do 

Novo Código de Processo Civil, opino pela extinção do processo. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 12 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-43.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL NUNES ARAUJO OAB - RS67670 (ADVOGADO)

ANA PAULA TRINDADE DUTRA OAB - RS89923 (ADVOGADO)

JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES OAB - RS0056563A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000209-43.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ZENAIDE 

GUERREIRO REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA e BANCO 

BRADESCO SA Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente – 

ZENAIDE GUERREIRO - promove em desfavor de SABEMI SEGURADORA 

SA e BANCO BRADESCO SA, sob o fundamento de que ocorreram 

débitos automáticos em sua conta corrente que possui junto ao banco réu, 

no valor de R$34,00 (trinta e quatro reais), denominados como seguro da 

ré Sabemi e que desconhece a contratação. Pleiteia indenização pelos 

danos morais e materiais como o ressarcimento da valor descontado nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2017. Audiência de conciliação restou 

infrutífera. A ré Sabemi a presentou contestação e, em preliminar, alegou 

ilegitimidade passiva do banco réu devido a relação jurídica ter sido 

mantida somente com a empresa ré. No mérito, arguiu que a autora 

contratou com a ré em 27/09/2016, contrato de seguro AP Plus, sob o nº 

2031227, no valor de R$30,00 (trinta reais) com taxa bancária em R$4,00 

(quatro reais). Apresentou documentos. Citado o banco requerido 

apresentou contestação. Preliminarmente aduziu pela ilegitimidade passiva 
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diante da ausência de relação com a autora. Meritalmente, alegou que não 

há comprovação de relação com o banco, tampouco prova do dano moral. 

Autora apresentou impugnação à contestação e rechaçou as defesas na 

íntegra, indicando por se tratar de uma proposta de adesão e uma suposta 

assinatura. Deferida tutela antecipada. Neste ato, opino pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à contratação de produto por parte da autora juntamente à 

ré Sabemi, com débito automático em conta da autora no banco réu, sendo 

certo que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do 

NCPC. PRELIMINAR Em que pese as alegações de que o contrato fora 

firmado entre a autora e a ré sabemi a fim de afastar a legitimidade do 

banco réu, não prospera. Toda instituição financeira possui o dever de 

analisar a legalidade dos débitos que ocorrem em conta de seus clientes, 

sendo que somente por solicitação da autora poderia ter sido contratado o 

débito automático. Portanto, visando maiores esclarecimentos, deve ser 

mantido o banco réu no pólo passivo. MÉRITO Primeiramente oportuno 

registrar que o cerne da questão refere-se à inexistência de contratação 

do produto debitado em conta corrente da autora, por parte da ré Sabemi, 

juntamente com o banco réu. Pela análise do acervo documental acostado 

aos autos, tem-se que a autora aderiu ao plano de seguro de acidentes 

pessoais coletivo, assinado pela autora em 27/09/2016, com a indicação 

de conta corrente para débito automático. Mencionado contrato foi 

preenchido com todos os dados da autora e inexistente contraprova de 

sua fidelidade. Portanto, toda prova carreada pelos réus, direcionam à 

veracidade na contratação. Em contrapartida, a autora não logrou 

demonstrar e prova a ausência na contratação. Somente apresentou os 

extratos da conta. Assim sendo, nesta linha de raciocínio, a contratação 

foi efetuada devidamente pela autora e o débito automático foi 

corretamente autorizado pela própria titular da conta. Consequentemente, 

não há presença de qualquer dano moral a ensejar indenização. 

Saliente-se que a autora autorizou tais débitos e que ocorreram 

normalmente. Aliás, a contratação ocorreu no ano de 2016 e somente no 

ano de 2017 a autora induz não reconhecer a relação jurídica, sem ao 

menos apresentar os extratos anteriores. Isto demonstra que os prévios 

débitos que eventualmente ocorreram, foram reconhecidos pela autora. 

Confira-se: “TJ-RS – Recurso Cível 71005470372 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 15/06/2015 Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ORIGEM DOS DÉBITOS 

DEMONSTRADA. CONTRATOS ASSINADOS PELA CONSUMIDORA. 

COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOS VALORES 

CONTRATADOS. COBRANÇAS REGULARES. AUSÊNCIA DO DEVER DE 

REPETIÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível nº.71005470372, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

10/06/2015).” Em suma, improcede o pleito da autora tanto materialmente – 

pela presença de contrato efetivo e assinado; quanto pela ausência de 

abalo moralmente sofrido. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto 

de sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação das requeridas em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 12 de março de 

2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000291-74.2017.8.11.0011 REQUERENTE: VALDEMIR POICHE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR promovida por VALDEMIR POICHE em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de que houve 

negativação indevida incluída pelo banco requerido que desconhece a 

procedência, pelo valor de R$338,28 (Trezentos e trinta e oito reais e vinte 

e oito centavos), incluído em 20/12/2013, contrato nº.EC70405031157. 

Pleiteia a exclusão da negativação, bem com danos morais. Verifica-se 

que houve realização de audiência de conciliação, infrutífera. O banco 

réu, ciente do prazo para apresentação de contestação, quedou-se inerte 

até o momento. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois refere à inexistência de débitos do Requerente junto 

ao banco Requerido, sendo aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC pela 

desnecessidade de oitiva de testemunhas ou depoimento pessoal das 

partes, ou até qualquer outra prova. Concernente à justiça gratuita, opino 

pelo deferimento diante da hipossuficiência econômico - financeira do 

Requerente, nos termos da Lei 1060/50. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Assim, apresento o presente 

projeto de sentença. MÉRITO INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS No caso em tela, 

verifica-se que: de um lado está o autor sob o fundamento de que não 

possui qualquer débito inadimplente junto ao banco réu, tampouco fora 

previamente cientificada da existência de qualquer débito: de outro lado, o 

banco réu, devidamente ciente do prazo para apresentar contestação, 

não apresentou sua defesa até o momento. Pela aplicabilidade do 

Enunciado 11 do Fonaje, considera-se revel o banco réu, sendo certo pelo 

reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na inicial. 

Indiscutivelmente que, por ser uma instituição financeira e de grande porte, 

deve analisar as operações e conferir todas as documentações de 

contratação dos seus clientes, principalmente quando almejar inclusão em 

órgãos de proteção ao crédito. Ausente durante todo o processo, não 

demonstrou interesse ao menos em rechaçar os argumentos do autor, 

certamente os tornando verdadeiros e salutares. Conforme consta da 

exordial, todas as tentativas em solucionar a questão administrativamente, 

no momento em que procurou o banco réu para resolver a ilegalidade, 

foram frustradas. Neste compasso, o réu que atua como fornecedor de 

produtos, deve agir condizente com a boa prestação de serviços em bem 

atender seus clientes. Ademais, anteriormente à inclusão de dados em rol 

de inadimplentes, deveria ter notificado o autor. A negativação ocorreu 

pelo valor de R$338,28 (Trezentos e trinta e oito reais e vinte e oito 

centavos). Portanto, o réu falhou na prestação de seu serviço ao 

negativar o nome de uma pessoa que não possui contrato de serviços ou 

alguma inadimplência perante a instituição. Fornecedor de produtos que é, 

o réu torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si, à luz do artigo 14, da Lei n.º 8.078/1990. 

Assim, merece ser excluído seu nome junto aos órgãos de cadastro de 

inadimplentes. DO DANO MORAL Nesta linha de raciocínio, merece reparo 

o abalo moral sofrido pelo Autor diante de uma conduta ilegal da Ré. À luz 

da jurisprudência, o dano moral causado ao consumidor é presumido, eis 

que fere principalmente o íntimo de quem foi lesado. Consigne-se casos de 

negativação indevida: “TJ-SP - Apelação APL 10061981820148260302 SP 

1006198-18.2014.8.26.0302 (TJ-SP) Data de publicação: 11/06/2015 

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome do 

autor nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

COMPROVAÇÃO: A inscrição indevida no rol de inadimplentes causa 

constrangimentos ao consumidor, o que por si só constitui dano moral a 

ser indenizado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.” E, “TJ-DF - Apelação Cível do Juizado Especial ACJ 

20140111061612 (TJ-DF) Data de publicação: 12/06/2015 Ementa: DIREITO 

DO CONSUMIDOR. CEB. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 1 - Acórdão elaborado na forma do 

art. 46 da Lei 9.099/1995 e dos- arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - 

Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. Serviço de fornecimento de 

água. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3º, do CDC), as empresas 

que exploram serviços concedidos respondem objetivamente pelos danos 
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decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de 

serviços. 3 - Obrigação de fazer. Declarada inexistente a relação jurídica 

em discussão, é devida a baixa dos débitos. 4 - Dano moral. A inscrição 

do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito é fato 

suficiente para afetar a honra objetiva, sendo, pois, passível de 

indenização por danos morais. O valor da indenização foi fixado com 

ponderação e adequação. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. 

Sentença mantida. Custas processuais e honorários advocatícios fixados 

em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.”. O quantum 

indenizatório à título de danos morais considera a extensão do dano e o 

poderio econômico de quem deve indenizar. Por se tratar da modalidade 

de dano moral in re ipsa, consagrado pelo entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, inexiste a necessidade de se comprovar seus efeitos, 

uma vez que se trata de lesão já consumada pela simples falha na 

prestação do serviço com a negativação ilegal. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: 

“...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização pelo dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$3.000,00 (três mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido 

para o efeito de condenar o banco requerido: a) à indenização pelos 

danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso; b) opinando, também, pela 

exclusão do nome do Autor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

referente ao débito incluído pelo banco réu e declarando-se sua 

inexigibilidade; julgando, ao final, extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de 

condenação do requerido em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 12 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000243-18.2017.8.11.0011 REQUERENTE: CARLOS DA SILVA 

VIEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - CARLOS DA SILVA VIEIRA – promove em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. sob o fundamento de que houve negativação 

desconhecida em seu nome no valor de R$1.680,92 (um mil, seiscentos e 

oitenta reais e noventa e dois centavos), incluído em 12 de março de 2017. 

Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como indenização pelos danos morais. Citado o banco réu 

compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera. 

Apresentou contestação, sendo em preliminar alegada ausência de 

pressupostos fáticos no sentido de que o autor possuía inadimplência 

perante o banco e não comprovou seu pagamento. No mérito aduziu pela 

inexistência de dano moral diante da preexistente negativação. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Opino pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. PRELIMINAR Diferentemente 

do que aventa o banco réu, merece ser afastada a alegada inexistência 

de pressuposto processual, posto que os argumentos do autor, 

juntamente com o documento de negativação apresentado, demonstram o 

efetivo interesse por sua parte em ter o nome excluído em rol de 

inadimplentes por uma dívida que alega não possuir. De qualquer sorte, a 

tese de falta de interesse processual se confunde com o próprio mérito, 

sendo que será posteriormente analisado juntamente ao objeto da ação. 

MÉRITO No que tange à indicada negativação incluída nos órgãos de 

proteção ao crédito, tem-se que por dívida inexistente. Em que pese as 

alegações defensivas apresentadas pelo banco, não comprovou qualquer 

existência de alguma suposta dívida em nome do autor, tais como telas 

sistêmicas e apresentação de faturas. Ausente qualquer comprovação 

enfática de inadimplemento do autor. Somado à isto, tem-se que o autor 

nega possuir dívidas perante o banco réu. Neste sentido, fornecedor de 

produtos que é o banco réu, torna-se responsável por providenciar meios 

de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que se retira da 

interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Mister se fez a 

comprovação por parte do banco réu a fim de excluir-se de 

responsabilidade perante o autor, porém não demonstrou a contratação de 

produto que não tenha sido devidamente pago ou até a concreta utilização 

de serviços sem o efetivo adimplemento. Portanto, indevida a negativação 

realizada em nome do autor, sendo que conclusivamente, merece ser 

excluído o seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como 

declarada a inexigibilidade do débito. No que tange ao ressarcimento do 

valor cobrado, incabível, eis que jamais houve o desembolso indevido do 

valor negativado. Unicamente ocorreu uma inclusão de dívida inexistente. 

DO DANO MORAL No que concerne à responsabilidade do banco 

Requerido passível de ensejar ressarcimento moral, opino pela 

improcedência do pedido. Embora tenha efetivamente ocorrido a 

negativação do nome do Autor pelo Réu, este já possuía negativação 

anterior por débitos referentes à outra empresa. Tudo conforme consta de 

extrato do SCPC apresentado pelo próprio autor. Ainda que sob a alegada 

discussão judicial concernente à negativação anteriormente incluída por 

outra instituição financeira, o autor sequer apresentou comprovante da 

propositura desta demanda. Sendo assim, incabível reconhecer-se tal 

fundamento. Ademais, já decidiu STJ, na Súmula 385 que o dano moral não 

se aplica nas hipóteses de existência de negativação anterior. No Resp nº 

1386424 o STJ definiu que a mencionada Súmula deve ser estendida para 

os fornecedores de modo geral. “Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 

NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as 

questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando 

omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao 

crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 
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inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento.” Assim, o bem tutelado pretendido pelo 

Autor para preservar seu nome com a indenização por dano moral já foi 

contaminado e atingido com a negativação anterior. Não restando abalo 

moral a ser tutelado. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido para o 

efeito de declarar inexigível o débito em discussão nesta ação, nos termos 

da inicial, com consequente exclusão da anotação do nome do Requerente 

dos bancos de dados de todos os órgãos de restrição ao crédito 

existentes. Tangentemente aos dano moral, opino pela improcedência do 

pedido, com aplicação da Súmula 385 do STJ. Opino, também, pela 

ausência de condenação do requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 12 de março de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010251-66.2016.8.11.0011 REQUERENTE: EZEQUIAS 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO 

BRADESCO S.A em face da r. sentença proferida em sede de juízo 

singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95. O embargante alega a presença 

de contradição tendo em vista que constou terem sido os embargos 

opostos pelo autor, sendo que o foram pelo banco réu. Diante do equívoco 

desta juíza leiga, merece ser retificada a inexpressível denominação 

visando fazer constar que a oposição fora realizada pelo banco réu. 

Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença para fins de acolher e 

conhecer parcialmente dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com 

a retificação do dispositivo da sentença dos embargos declaratórios para 

fins de constar que foram opostos pelo BANCO BRADESCO S/A., julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 12 de março de 

2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010058-17.2017.8.11.0011 REQUERENTE: WAGNER BOTELHO 

DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA E BANCO DA 

AMAZÔNIA SA Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS pelo rito da Lei 9.099/95, em que o 

requerente WAGNER BOTELHO DE CARVALHO propôs em face de 

BANCO DA AMAZÔNIA SA e BANCO BRADESCO SA, sob o fundamento 

de que possuía um boleto vencido da empresa FISCHER E CIA LTDA., pelo 

valor de R$ 1.056,00 (um mil e cinquenta e seis reais), com data de 

vencimento para 30/11/2016. Relatou que diante do atraso na quitação, 

emitiu segunda via pelo site do banco réu Amazônia emitente do boleto 

vencido, com pagamento em 01/12/2016, no serviço de autoatendimento 

do banco réu Bradesco. Arguiu que no dia 06/12/2016 foi informado pela 

empresa credora que o autor estava inadimplente, fato que o fez efetuar 

novo pagamento. Por este pagamento em duplicidade, pleiteia o 

ressarcimento do valor pago a maior, bem como indenização por danos 

morais. Audiência conciliatória realizada e infrutífera. O banco réu 

Bradesco apresentou contestação, sendo que, em preliminar aduziu pela 

ilegitimidade passiva diante de efetuar somente o repasse do valor pago e 

ausência de interesse de agir por falta de exaurimento na via 

administrativa; no mérito alegou que os bancos recebedores foram Itaú e 

Banco da Amazônia, ausência de ilicitude na conduta deste réu e danos 

morais. O réu Banco da Amazônia, apresentou defesa indicando que o 

autor foi vítima de fraude em boleto, posto que não reemite boletos 

bancários pelo seu site. Também manejou pela excludente de 

responsabilidade devido não constar como emitente ou recebedor do 

boleto pago. Impugnação às contestações ofertada pelo autor para 

rechaçar os termos das defesas. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inexistem pendências para 

prosseguimento, sendo que o instituto do julgamento antecipado da lide, 

previsto no art. 355, do Código de Processo Civil, aplica-se às hipóteses 

de questão exclusivamente de direito e desnecessária a dilação probatória 

em audiência, como no caso em tela. Passo a apresentar o projeto de 

sentença. PRELIMINAR Inicialmente, as teses preliminares apresentadas 

merecem ser afastadas. A legitimidade passiva do Banco Bradesco 

encontra-se amparada no fato de que o autor realizou o pagamento do 

boleto fraudado mediante débito em sua conta corrente que possui junto 

ao banco réu. A tese de que atuou somente como gestor do valor 

recebido, tendo sido repassado ao banco 341, não possui o condão de 

afastar a sua responsabilidade, uma vez que, como gestor financeiro, o 

banco tem a obrigação de analisar a veracidade de um boleto bancário e 

não unicamente recebê-lo em pagamento. Ademais, a solidariedade 

passiva presente nas relações de consumo, responsabiliza todos os 

fornecedores que participaram da cadeia de produção e serviços 

disponibilizados, sendo que o banco réu, participou ativamente ao receber 

um boleto fraudado (art.18 do CDC). Concernente à falta de interesse de 

agir, igualmente improspera. Embora fundamento que se confunde com o 

próprio mérito, o prévio exaurimento em vias administrativas não é 

requisito para a propositura de qualquer demanda. O acesso ao Judiciário 

é direito fundamental à todos - art.5º. inciso XXXV da CF. MÉRITO No 

mérito, o pedido inicial merece ser julgado procedente. DANOS MATERIAIS 

Conforme consta dos documentos acostados aos autos e dos fatos 

narrados em peças exordial e contestatórias, o autor efetuou o pagamento 

de um mesmo valor, por duas vezes, simbolizado por um boleto bancário 

fraudado, que fora emitido como segunda via em canal virtual. No sentido 

de serem empresas prestadoras de serviços, instituições financeiras, 

possuem o dever de averiguar e analisar estritamente a legalidade dos 

boletos: disponibilizados para emissão, prosseguidos em pagamentos e 

intermediados por outros bancos. Ou seja, a conduta do Banco Bradesco 

foi falha ao possibilitar que o autor efetuasse um pagamento, mediante sua 

conta corrente, com uma numeração de barras que não existe 

fidedignamente. Possibilitou ao cliente, consumidor e parte hipossuficiente, 

realizar um débito em sua conta e direcionar o valor previsto em um boleto 

que não possuía os requisitos de validade previstos para um boleto 

bancário regular. Claramente que o boleto bancário foi recebido pelo 

banco réu Bradesco e isto o fêz de forma falha, não condizente com a 

boa prestação de serviços bancários que lhe é pertinente na posição de 

fornecedor. No que tange ao réu Banco da Amazônia, também falhou ao 

permitir a própria adulteração de um boleto que é de sua responsabilidade. 

Conforme consta, o autor reemitiu o boleto bancário para pagamento em 

página virtual disponibilizada ao cliente e, é responsabilidade do banco réu 
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buscar soluções para evitar que seus clientes sejam enganados por 

terceiros fraudadores. No sentido de fornecimento de serviços, é dever 

da instituição bancária utilizar mecanismos de segurança a fim de 

impossibilitar este tipo de fraude. Ambos os réus, tal como instituições 

financeiras que são, possuem responsabilidade objetiva, sendo que as 

argumentações aventadas não afastam o dano que causaram ao autor. 

Destaca-se portanto, que à luz do artigo 14 do CDC, cabe ao Requerente 

provar exclusivamente a existência do ato ilícito, do dano e do nexo 

causal. Confira-se casos análogos: “RESPONSABILIDADE CIVIL DE 

BANCO INTERNET OPERAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDE DANO MORAL 

Apelação. Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de inversao do 

ônus probatório. Fraude em operações financeiras realizadas na página 

do banco-réu na "Internet". Responsabilidade de natureza objetiva do 

banco, fundada no risco profissional. Ameaça de inscrição do nome dos 

autores no SERASA. Obrigação de restituição em dobro das quantias 

cobradas e pagas ilegalmente. Dano moral caracterizado. Dever de 

indenizar. Reforma parcial da sentença. Provimento do 1. Recurso. 

Provimento parcial do 2. Recurso.” (TJRJ - AC 396/2005 - 6ª C. Cív. - Rel. 

Des. Siro Darlan De Oliveira - J. 26.04.2005).” E “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FRAUDE - OPERAÇÕES BANCÁRIAS VIA 

INTERNET - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - 'QUANTUM'. A 

responsabilidade do fornecedor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, é objetiva, nos exatos termos do art. 14 do CDC, bem como do art. 

927, parágrafo único, do CC/2002. O valor da reparação não deve 

constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à 

repet ição da conduta danosa. Recurso não prov ido . 

(1.0105.03.080070-7/001 (1) Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA 

Data do Julgamento: 08/04/2008).” De outra banda, todos os documentos 

que estavam sob o alcance do requerente foram devidamente juntados e 

comprovam que houve um pagamento em duplicidade, erroneamente e por 

uma conduta dos réus. Portanto, merece ser devolvido o valor pago pela 

duplicidade. Imperativo o ressarcimento no valor de R$ 1.056,00 (um mil e 

cinquenta e seis reais). DANOS MORAIS Concernente ao abalo moral 

provocado ao Autor devido uma conduta falha dos banco réus, prospera 

seu pedido, eis que disponibilizou um valor considerável, em dobro, 

visando regularizar sua situação financeira junto à empresa beneficiária 

do valor. Claramente que toda esta situação causou um constrangimento e 

um sofrimento psicológico ao Autor, vendo-se numa situação de 

indisponibilidade do valor indicado. A falha na prestação de serviços pelos 

réus é latente, sendo certo que o autor comprovou a conduta, o dano e o 

nexo de causalidade. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, 

“o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: “...na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Assim sendo, 

referente aos danos morais, entendo por devidos para indenizar ao Autor, 

à luz do artigo 14 do CDC. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido 

para o efeito de condenar a ré: a) à indenização pelos danos materiais no 

valor de R$1.056,00 (um mil e cinquenta e seis reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de ajuizamento da reclamação, 

e acrescidos de juros legais, a partir da data dos vencimentos; b) à 

indenização pelos danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais); 

sendo corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso; 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 13 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo parcialmente, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, apenas 

extirpando a condenação em danos morais, por não vislumbrar abalo 

psicológico na espécie, tratando-se de mero aborrecimento. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-83.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PAIVA MAZALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010073-83.2017.8.11.0011 EMBARGANTE: FLAVIO DE PAIVA 

MAZALI Vistos. Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração 

pelo Autor da presente demanda (ID11326241), mister a intimação do réu 

para fins de manifestação. Após, com o decurso do prazo, retornem os 

autos para prosseguimento. Remeta-se os autos à apreciação do Juiz 

Togado. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o despacho elaborado pela Juíza Leiga. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010619-75.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010619-75.2016.8.11.0011 REQUERENTE: RODRIGO SANTOS 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o 

requerente – RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO - promove em desfavor 

de BANCO BRADESCO SA, sob o fundamento de que foi negativado seu 

nome pelo banco réu no valor de R$793,66 (Setecentos noventa e três 

reais, sessenta e seis centavos), sendo que desconhece a dívida. Pleiteia 

indenização pelos danos morais e exclusão do nome perante os órgãos 

de proteção ao crédito. Audiência de conciliação restou infrutífera. O 

banco réu apresentou contestação. Preliminarmente aduziu pela 

retificação do pólo passivo a fim de fazer consta a denominação BANCO 

BRADESCO S/A (já retificado no sistema); falta de interesse de agir por 

ausência de discussão administrativa. Meritalmente, alegou que há relação 

contratual firmada entre o banco e autor. Neste ato, opino pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se 
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exclusivamente à cobrança desconhecida pelo autor, efetuada por parte 

do banco réu, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou 

maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos 

termos do artigo 355 do NCPC. PRELIMINAR INTERESSE DE AGIR Em que 

pese as alegações do réu da necessidade de prévia reclamação pelo 

autor em vias administrativas, descabe a preliminar. O prévio exaurimento 

em vias administrativas não é requisito para a propositura de qualquer 

demanda. O acesso ao Judiciário é direito fundamental à todos - art.5º. 

inciso XXXV da CF. Portanto, afastada está a preliminar aventada. MÉRITO 

Primeiramente oportuno registrar que o cerne da questão refere-se à 

alegada inexistência de contratação de produto por parte do autor perante 

o banco réu, gerador de negativação. Pela análise do acervo documental 

acostado aos autos, tem-se que o autor não logrou demonstrar qualquer 

cobrança ou negativação que o banco tenha eventualmente realizado. 

Afere-se na exordial o valor de R$793,66 como sendo cobrado pelo banco 

réu, porém, tal relato está desacompanhado de prova. Por outro lado, o 

banco réu fundamenta sua defesa baseado em uma “Cédula de Crédito 

Bancário” devidamente assinado pelo autor. Mencionado documento não 

foi rechaçado pelo requerente que não apresentou impugnação à 

contestação. Portanto, toda prova carreada direciona à veracidade na 

contratação de um produto pelo autor e na inexistência de qualquer 

negativação. Consequentemente, não há presença de qualquer dano 

moral a ensejar indenização. Confira-se: “TJ-RS – Recurso Cível 

71005470372 RS (TJ-RS) Data de publicação: 15/06/2015 Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ORIGEM DOS DÉBITOS DEMONSTRADA. 

CONTRATOS ASSINADOS PELA CONSUMIDORA. COMPROVAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOS VALORES CONTRATADOS. 

COBRANÇAS REGULARES. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPETIÇÃO. 

DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível nº.71005470372, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 10/06/2015).” 

Em suma, improcede o pleito do autor tanto materialmente – pela presença 

de relação jurídica efetiva e assinada; quanto pela ausência de abalo 

moralmente sofrido. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação das requeridas em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 14 de março de 

2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-80.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000213-80.2017.8.11.0011 REQUERENTE: LUCIENE MARTINS 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente – 

LUCIENE MARTINS DE SOUZA - promove em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A., sob o fundamento de que o banco réu incluiu seu nome 

do rol de inadimplente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

indevidamente, na data de14.05.2016, pelo valor de R$61,84, contrato 

n°.021600101000038FI. Pleiteia indenização pelos danos morais, 

ressarcimento do valor cobrado, exclusão do nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito e declaração de inexistência do débito. Citado o banco 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e 

apresentou contestação no sentido de que a autora possuía uma Cédula 

de Crédito Bancária, com financiamento de valor para pagamento em 

parcelas mensais. Autor apresentou impugnação à contestação e 

rechaçou a defesa na íntegra. É o breve o relatório, em que pese previsão 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Neste ato, opino pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. A controvérsia refere-se exclusivamente à 

negativação indevida do nome da autora, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. MÉRITO 

Primeiramente oportuno registrar que o cerne da questão refere-se à uma 

suposta negativação de valor indevido em nome da autora, que, por seu 

turno, aduz ter quitado todos os valores perante o banco réu. Pela análise 

do acervo documental acostado aos autos, tem-se que a autora 

efetivamente contratou um empréstimo bancário, com primeira parcela 

para 15/05/2014 e última em 15/04/2016, no valor mensal de R$101,76 

(cento e um reais e setenta e sete centavos). Visível da certidão de 

negativação de o valor incluído concernente ao suposto débito é de 

R$61,84(sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), com data do 

débito em 18/04/2016. Ou seja, valor inferior ao das parcelas contratadas 

e data posterior ao da última parcela. Embora o banco réu tenha juntado à 

contestação o documento bancário devidamente assinado pela autora, 

tem-se que não restou comprovado o concreto débito que ensejou a 

negativação, eis que os valores e datas são dissonantes. Portanto, não 

poderia o banco réu ter negativado o nome da autora por um valor 

adimplido ou inexistente. Indiscutivelmente que, cabia ao banco réu 

apresentar documentos que estariam em seu poder com o objetivo de 

comprovar o que alega concernente à legalidade da negativação. Contudo, 

em nenhum momento conseguiu provar a existência de qualquer débito da 

Autora a ensejar sua inclusão em rol de inadimplentes. O Réu é 

fornecedor de produtos e, como tal, é responsável por providenciar meios 

de bem tratar os consumidores vinculados a si, nos termos do artigo 14 da 

Lei n.º 8.078/1990. Neste aspecto, diante de uma conduta lesiva por parte 

do banco réu, indevida a negativação realizada em nome da Autora, sendo 

que conclusivamente, merece ser definitivamente excluído o seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL Por sua vez, 

o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes os 

transtornos causados pela negativação indevida realizada pelo banco réu. 

Saliente-se que o banco réu falhou na sua prestação de serviços, uma 

vez que negativou o nome da autora sem qualquer respaldo financeiro. 

Observa-se, ainda, que em vista da responsabilidade do banco réu ser 

objetiva com culpa presumida, basta ao consumidor demonstrar o ato 

ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Certo que está configurada a 

responsabilidade do Requerido pela inscrição indevida oriunda de 

inexistente inadimplência. A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa do 

Requerido em eximir-se da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário 

do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 
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pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível ao requerido, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. 

Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, eis que se trata de um lado uma consumidora hipossuficiente; e 

de outro lado uma instituição bancária de grande porte, indico a 

indenização em R$1.000,00 (um mil reais). INEXISTÊNCIA DE 

RESSARCIMENTO Diferentemente, não há que se reconhecer a devolução 

do valor cobrado indevidamente pelo banco réu à autora. Por um lado 

tem-se o erro do banco requerido ao realizar negativação indevidamente 

de valor que não estava no campo da inadimplência; de outro lado tem-se 

que não houve qualquer dispêndio monetário por parte da autora. 

Factivelmente, houve somente a negativação indevida. Neste aspecto, 

merece ser afastado o pedido de ressarcimento de valor. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial para: a) 

exclusão do nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito com 

declaração de inexistência de débito; b) condenar o banco requerido ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados no valor de 

R$1.000,00 (hum mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao requerido em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 14 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010049-55.2017.8.11.0011 REQUERENTE: GILSON MUDESTO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de Cumprimento de Obrigação de 

Fazer c/c Danos Morais, com condenação transitada em julgado e 

06/11/2017. Após o cumprimento da sentença, fora expedido alvará de 

levantamento ID11187372, sendo que o autor não se manifestou nos 

autos. Diante do prosseguimento e em consideração à plena quitação da 

sentença condenatória, opino pela extinção do feito, com julgamento 

definitivo de mérito e, por consequência, proceda-se ao arquivamento dos 

autos. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto, na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 14 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000229-34.2017.8.11.0011 REQUERENTE: SOLANGE MENDES 

PEREIRA SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - SOLANGE MENDES PEREIRA SOUZA – promove em desfavor 

de BANCO BRADESCO S.A. sob o fundamento de que houve negativação 

desconhecida em seu nome no valor de R$242,44 (duzentos e quarenta e 

dois reais e quarenta e quatro centavos), incluído em data de 17.05.2016, 

pelo contrato n°.981759201000049EC. Pleiteia exclusão de seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, indenização pelos danos morais, 

ressarcimento do valor negativado e declaração de inexigibilidade do 

valor. Citado o banco réu compareceu em audiência de conciliação que 

restou infrutífera. Apresentou contestação, sob arguição preliminar que 

ausência de interesse de agir. No mérito, aduziu pela inexistência de 

questionamento administrativo por parte da autora e indenização por 

danos morais, bem como preexistência de negativação. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No que se 

refere à concessão de Justiça Gratuita, opino pelo deferimento, visto que 

a Requerente é pessoa com insuficiência econômico-financeira 

caracterizadora da concessão, nos termos da Lei 1060/50. A controvérsia 

refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome da autora, 

sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Tangentemente à 

indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se 

que por dívida inexistente. Em que pese as alegações do banco réu, não 

houve qualquer comprovação enfática no sentido de que a autora possua 

mesmo um débito junto ao banco réu, tampouco algum produto fornecido 

pelo banco. Somado à isto, tem-se que a autora nega possuir qualquer 

produto do banco réu. Fornecedor de produtos que é o banco réu, 

torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si. É o que se retira da interpretação do art. 14 

da Lei n.º 8.078/1990. Desta forma, mister se fez a comprovação por 

parte do banco réu a fim de excluir-se de responsabilidade perante a 

autora, porém não demonstrou a contratação ou concreta utilização de 

qualquer serviço a ensejar tal dívida. Portanto, indevida a negativação 

realizada em nome da autora, sendo que conclusivamente, merece ser 

excluído o seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como 

declarada a inexigibilidade do débito. DO DANO MORAL No que concerne 

à responsabilidade do banco Requerido passível de ensejar ressarcimento 

moral, opino pela improcedência do pedido. Embora tenha efetivamente 

ocorrido a negativação do nome da Autora pelo Réu, esta já possuía 

negativação anterior à inclusão efetuada pelo réu objeto desta demanda. 
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Conforme consta de extrato do SCPC, há uma negativação incluída por 

outra empresa na data de 10/04/2016, sendo certo que ainda diante da 

propositura de outra demanda para sua discussão, não há como se 

desconsiderar. Neste sentido, já decidiu STJ pela Súmula 385 que o dano 

moral não se aplica às hipóteses de existência de negativação anterior. No 

Resp nº 1386424 o STJ definiu que a mencionada Súmula deve ser 

estendida para os fornecedores de modo geral. “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão 

recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da 

controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de 

prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 

385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido 

acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos 

de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador 

não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome 

como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 

1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações 

voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. 

Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras 

anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do 

autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega 

provimento.” Assim, o bem tutelado pretendido pela Autora para preservar 

seu nome com a indenização por dano moral já foi contaminado e atingido 

com a negativação anterior. Não restando abalo moral a ser tutelado. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar parcialmente procedente o pedido para o efeito de declarar 

inexigível o débito em discussão nesta ação, nos termos da inicial, com 

consequente exclusão da anotação do nome da Requerente dos bancos 

de dados de todos os órgãos de restrição ao crédito existentes. 

Tangentemente aos dano moral, opino pela improcedência do pedido, com 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Opino pela ausência de condenação do 

requerido em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 18 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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Processo: 1000188-67.2017.8.11.0011 REQUERENTE: MARIA DAS 

GRAÇAS SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ante a 

apresentação de rol de testemunhas a serem ouvidas em fase de 

instrução requeridas pela autora, opino para a designação de data de 

audiência. Remeta-se os autos à apreciação do Juiz Togado. Mirassol 

D’Oeste-MT, 14 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o 

despacho elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000425-04.2017.8.11.0011 REQUERENTE: JOSE CRISTINO 

PAIXAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o 

requerente - JOSE CRISTINO PAIXAO – promove em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. sob o fundamento de que houve negativação 

desconhecida em seu nome no valor de R$60,17 (sessenta reais e 

dezessete centavos), supostamente gerado pelo contrato n° 

650952431000072EC. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, indenização pelos danos morais, ressarcimento do 

valor negativado e declaração de inexigibilidade do valor. Citado o banco 

réu compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera. 

Apresentou contestação, sob arguição preliminar pela ausência de 

interesse de agir por falta de reclamação administrativa perante o banco 

réu. No mérito, aduziu pela ausência de nexo causal e indenização por 

danos morais, bem como preexistência de negativação. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome do 

autor, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. PRELIMINAR Improspera a preliminar aventada pelo 

réu, posto que não há qualquer fato ensejador de inépcia da inicial. O 

autor indicou todos os dados que lhe competiam e requereu indenização 

com base em uma conduta ilegal do réu. Facilmente vislumbra-se que a 

petição inicial está apta e merece acolhimento. MÉRITO DA INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS Tangentemente à indicada negativação incluída nos órgãos 

de proteção ao crédito, tem-se que por dívida inexistente. Em que pese as 

alegações do banco réu, não houve qualquer comprovação enfática no 

sentido de que o autor possua mesmo um débito junto ao banco réu, 

tampouco algum produto fornecido pelo banco. Somado à isto, tem-se que 

o autor nega possuir qualquer produto do banco réu. Fornecedor de 

produtos que é o banco réu, torna-se responsável por providenciar meios 

de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que se retira da 

interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Desta forma, mister se fez 

a comprovação por parte do banco réu a fim de excluir-se de 

responsabilidade perante o autor. Porém, não demonstrou a contratação 

ou concreta utilização de qualquer serviço a ensejar tal dívida. Portanto, 

indevida a negativação realizada, sendo que conclusivamente, merece ser 

excluído o nome do autor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade do débito. DO DANO MORAL No que 

concerne à responsabilidade do banco Requerido passível de ensejar 

ressarcimento moral, opino pela improcedência do pedido. Embora tenha 

efetivamente ocorrido a negativação do nome do Autor pelo Réu, este já 

possuía negativação anterior à inclusão efetuada pelo réu objeto desta 

demanda. Conforme consta de extrato do SCPC, há uma negativação 

incluída por outra empresa em data anterior à discutida nos presentes 

autos, qual seja, em 14/06/2013, sendo certo que a referida no caso in 

comento, foi realizada em 21/12/2015. Neste sentido, já decidiu STJ pela 

Súmula 385 que o dano moral não se aplica às hipóteses de existência de 

negativação anterior. No Resp nº 1386424 o STJ definiu que a mencionada 

Súmula deve ser estendida para os fornecedores de modo geral. “Ementa: 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão 

recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da 

controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de 

prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 

385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido 

acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos 
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de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador 

não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome 

como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 

1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações 

voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. 

Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras 

anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do 

autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega 

provimento.” Assim, o bem tutelado pretendido pelo Autor para preservar 

seu nome com a indenização por dano moral já foi contaminado e atingido 

com a negativação anterior. Não restando abalo moral a ser tutelado. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar parcialmente procedente o pedido para o efeito de declarar 

inexigível o débito em discussão nesta ação, nos termos da inicial, com 

consequente exclusão da anotação do nome do Requerente dos bancos 

de dados de todos os órgãos de restrição ao crédito existentes. 

Tangentemente aos dano moral, opino pela improcedência do pedido, com 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Opino pela ausência de condenação do 

requerido em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 16 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000421-64.2017.8.11.0011 REQUERENTE: CLAUDIR 

RODRIGUES CRISTIANISMO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR promovida por CLAUDIR 

RODRIGUES CRISTIANISMO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob 

o fundamento de que houve negativação indevida incluída pelo banco réu, 

no valor de R$309,74 (treze e nove reais e setenta e quatro centavos), 

contrato n°.913003631000034FI, que desconhece a procedência por 

jamais ter tido relação jurídica com o banco. Pleiteia a declaração de 

inexigibilidade da dívida, exclusão do nome junto ao SERASA, bem com 

indenização por danos morais. O banco réu fora devidamente citado, 

compareceu em audiência de conciliação e apresentou contestação. Em 

preliminar, arguiu pelo indeferimento da inicial pela ausência de extrato 

oficial. No mérito, aduziu pela inexistência de provas quanto ao dano 

moral. Deferida a tutela antecipada para exclusão do nome do autor aos 

órgãos de proteção ao crédito e cumprida. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois refere à inexistência de débitos 

do Requerente, sendo aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC. Assim, 

apresento o presente projeto de sentença. PRELIMINAR Diferentemente do 

alegado pelo banco réu, não há que se falar em necessidade de extrato 

oficial. Criteriosamente, considera-se que o extrato juntado à exordial faz 

prova quanto à negativação, sendo que caberia ao banco réu, que possui 

acesso aos órgãos de negativação, proceder à contraprova. Certamente, 

nada juntou para demonstrar que a negativação não existiu. Assim sendo, 

afasta-se a preliminar aventada e reconhece-se o interesse de agir. 

MÉRITO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA e DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DO DÉBITO Conforme se depreende da documentação acostada aos 

autos pelas partes e, em alinhamento às alegações do autor, a ré 

procedeu com a inclusão de negativação em nome do autor 

indevidamente. O banco réu alega que não constam provas no sentido de 

que o autor tenha sido vítima de dano moral. Porém, em momento algum 

comprova sequer a existência de relação jurídica eventualmente existente 

entre as partes, tampouco apresentou qualquer documentação que 

indique a ausência de negativação. Alinhado à isto, tem-se que o autor 

juntou todos os documentos que estavam em seu poder. De fato, 

inexistente qualquer indício de que o autor tenha efetivamente contratado 

qualquer serviço junto ao banco réu a possibilitar a mencionada 

negativação. Somado à isto, a empresa ré é fornecedora de produtos que 

é, com reconhecida responsabilidade objetiva, tem o dever de providenciar 

meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que se extrai da 

interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Neste sentido, indevida a 

negativação realizada em nome do autor, sendo que conclusivamente, 

merece ser excluído o seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

assim como declarada a inexigibilidade do débito. DO DANO MORAL Por 

sua vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são 

evidentes os transtornos causados pela negativação indevida realizada 

pelo banco réu de um valor inexistente como débito. Saliente-se que o 

autor comprovou: o ato ilícito praticado pelo réu quando cobrou e 

negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a 

honra; e, o nexo entre esta conduta do réu ao prejuízo proporcionado. 

Certo que está configurada a responsabilidade do réu pela inscrição 

indevida oriunda de inexistente inadimplência. Veja julgado:em Legislação 

em Modelos e peças “TJ-DF - Ação Cí-vel do Juizado Especial ACJ 

173823220088070009 DF 0017382-32.2008.807.0009 (TJ-DF) Data de 

publicação: 22/01/2010 Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. 

COBRANÇA DE DÉBITO SEM COMPROVAÇÃO POR CONTRATO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. A COBRANÇA DE DÉBITO 

À AUTORA, CORRENTISTA DO BANCO RECORRENTE, MOSTROU-SE 

INDEVIDA, NA MEDIDA EM QUE O BANCO NÃO TROUXE NENHUMA 

PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, NO SENTIDO DE QUE HAVIA UM 

CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CRÉDITO DE CHEQUE 

ESPECIAL A RESPALDAR O DÉBITO. 2. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO E DEMONSTRADA A INVIABILIDADE DA PRODUÇÃO DA 

PROVA PELO CONSUMIDOR, O ÔNUS DA PROVA RECAI SOBRE O 

FORNECEDOR DE SERVIÇOS, O QUAL NÃO TERIA DIFICULDADE ALGUMA 

EM TRAZER A PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES E QUE DESCONSTITUIRIA O 

DIREITO DA AUTORA, PORÉM, ASSIM NÃO O FEZ, TORNANDO, DESTA 

MANEIRA, VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DA AUTORA EM SUA INICIAL 

NO SENTIDO DE QUE A COBRANÇA SE REFERE A DÉBITO NÃO 

CONTRATADO. 3. INDEVIDA A COBRANÇA, ILÍCITA A NEGATIVAÇÃO DO 

NOME A GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL, DANO IN RE IPSA, QUE 

INDEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO, ESTANDO O VALOR ARBITRADO PELA 

JUÍZA MONOCRÁTICA DENTRO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NAS 

TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO 

TJDFT E EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. 4. O VALOR DA MULTA DIÁRIA TAMBÉM FOI 

APLICADO CORRETAMENTE E DE FORMA RAZOÁVEL, CONSIDERANDO 

QUE A SUA INCIDÊNCIA SÓ SE DARÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, 

COMO CONSIGNADO NA SENTENÇA, POIS, VALOR MENOR NÃO 

ATINGIRIA A FINALIDADE QUE É TRAZER UM RÁPIDO CUMPRIMENTO 

PARA A DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO CABE MAIS RECURSO. 5. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM 

SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO 

ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099 /95. 6. CONDENO O BANCO RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré em eximir-se da 

responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, ficou 
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demonstrada de forma estreme de dúvidas. No dizer de Yussef Said 

Cahali, “na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis 

para o dano moral, é indiscutível que cobranças efetuadas por dívidas 

inexistentes, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à indicação do quantum indenizatório. O 

valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) manter a tutela antecipada concedida visando a efetiva exclusão 

do nome do autor aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como declarar 

por definitivo a inexigibilidade do débito objeto desta demanda; b) condenar 

a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, 

no valor de R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 16 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000381-82.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ANDERSON DA 

COSTA GARCIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o 

requerente – ANDERSON DA COSTA GARCIA - promove em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de que o banco réu incluiu 

seu nome do rol de inadimplente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

indevidamente, na data de 27/09/2013, no valor de R$80,93 (oitenta reais e 

noventa e três reais), pelo suposto contrato nº.FI05339518108 indicado no 

extrato anexo à inicial. Pleiteia indenização pelos danos morais, 

ressarcimento do valor cobrado, exclusão do nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito e declaração de inexistência do débito. Citado o banco 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e 

apresentou contestação. Em preliminar, arguiu pelo indeferimento da inicial 

pela ausência de questionamento administrativo. No mérito, aduziu pela 

inexistência de provas quanto ao dano moral. Autor apresentou 

impugnação à contestação e rechaçou a defesa na íntegra. Deferida 

inversão do ônus da prova pela relação consumeirista, bem como 

concedida tutela antecipada para exclusão do nome do autor junto aos 

órgãos de Proteção ao Crédito. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Neste ato, opino pela concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à negativação indevida do nome da autora, sendo certo 

que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do 

NCPC. PRELIMINAR Concernente à preliminar de ausência do 

prequestionamento administrativo por parto do autor, improspera. Embora 

fundamento que se confunde com o próprio mérito, o prévio exaurimento 

em vias administrativas não é requisito para a propositura de qualquer 

demanda. O acesso ao Judiciário é direito fundamental à todos - art.5º. 

inciso XXXV da CF. MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o cerne 

da questão refere-se à uma suposta negativação de valor indevido em 

nome do autor, que, por seu turno, aduz desconhecer qualquer relação 

entre as partes. Pela análise do acervo documental acostado aos autos, 

tem-se que o autor comprovou a inclusão de seu nome no rol de 

inadimplentes e, por outro lado, o banco réu, em nada demonstrou a 

contratação efetiva de algum produto ou serviço que tenha gerado a 

dívida incluída como negativação. Portanto, não poderia o banco réu ter 

negativado o nome do autor por um valor que não existe. Indiscutivelmente 

que, cabia ao banco réu apresentar documentos que estariam em seu 

poder com o objetivo de comprovar o que alega concernente à legalidade 

da negativação a fim de afastar o dano moral. Contudo, em nenhum 

momento conseguiu provar a existência de qualquer débito do Autor a 

ensejar sua inclusão em rol de inadimplentes. O Réu é fornecedor de 

produtos e, como tal, é responsável por providenciar meios de bem tratar 

os consumidores vinculados a si, nos termos do artigo 14 da Lei n.º 

8.078/1990. Neste aspecto, diante de uma conduta lesiva por parte do 

banco réu, indevida a negativação realizada em nome do Autor, sendo que 

conclusivamente, merece ser definitivamente excluído o seu nome junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL Por sua vez, o 

dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes os 

transtornos causados pela negativação indevida realizada pelo banco réu. 

Saliente-se que o banco réu falhou na sua prestação de serviços, uma 

vez que negativou o nome do autor sem qualquer respaldo financeiro. 

Observa-se, ainda, que em vista da responsabilidade do banco réu ser 

objetiva com culpa presumida, basta ao consumidor demonstrar o ato 

ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Certo que está configurada a 

responsabilidade do Requerido pela inscrição indevida oriunda de 

inexistente inadimplência. A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 
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morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa do 

Requerido em eximir-se da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário 

do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível ao requerido, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. 

Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, eis que se trata de um lado uma consumidora hipossuficiente; e 

de outro lado uma instituição bancária de grande porte, indico a 

indenização em R$3.000,00 (três mil reais). CONCLUSÃO Diante do 

exposto, opino pela procedência do pedido inicial para: a) exclusão do 

nome do autor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito com declaração 

de inexistência de débito; b) condenar o banco requerido ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados no valor de R$3.000,00 (três 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação; julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

requerido em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 e seguintes do CPC, 

sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do 

Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 16 de 

março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000133-19.2017.8.11.0011 REQUERENTE: HEMERSON DE 

PAULA FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação pelo procedimento dos Juizados Especiais em que 

HEMERSON DE PAULA FERREIRA propôs em desfavor de VIVO S.A., com 

certificação do trânsito em julgado na ID9965524. Após o cumprimento da 

sentença, fora expedido alvará de levantamento com transferência 

bancária para a conta do patrono do autor, sendo que o autor, ciente, não 

se manifestou nos autos. Diante do prosseguimento e em consideração à 

plena quitação e cumprimento da sentença condenatória, opino pela 

extinção do feito, com julgamento definitivo de mérito e, por consequência, 

proceda-se ao arquivamento dos autos. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto, na forma 

do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 19 de março 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000301-21.2017.8.11.0011 REQUERENTE: CONCEIÇÃO 

JACINTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente 

CONCEIÇÃO JACINTO – promove em desfavor de VIVO S.A., sob o 

fundamento de que houve negativação indevida em seu nome no valor de 

R$70,65 (Setenta reais e sessenta e cinco centavos), incluída em 

25/07/2016, CONTRATO: 0252744167, sendo que desconhece qualquer 

dívida. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como indenização pelos danos morais. Citada a ré 

compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera, e 

apresentou contestação. Em preliminar arguiu incompetência do juizado em 

face da soma dos valores de pleito moral ao valor para cancelamento do 

débito; ausência de documento indispensável à propositura da ação; bem 

como inexistência de relação de consumo. No mérito aduziu pela 

existência de contrato entre as partes com aquisição da linha telefônica 

nº.(65) 9612-5048, habilitada em 09/07/2015, e inadimplemento da autora 

dos meses de março e maio de 2016. Ab initio, opino pelo deferimento dos 

benefícios da Justiça Gratuita diante da situação de insuficiência de 

recursos para arcar com as custas e despesas processuais. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

PRELIMINAR Inicialmente, cumpre afastar as preliminares aventadas pela 

ré. A competência dos Juizados especiais é presente, eis que o pedido de 

cancelamento do débito não deve ser somado ao pleito indenizatório. 

Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória, sendo somente 
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o dano moral espécie de ação monetária. Referente ao documento para 

comprovação de residência apresentado, há que ser considerado. Em que 

pese ser somente um recorte, a declaração residencial assinada pela 

autora indica que está ciente sobre a obrigatoriedade pela veracidade da 

indicação, uma vez que assinou pela ciência do delito que eventualmente 

pode cometer em indicação ilegal de endereço. Sendo assim, rechaçadas 

todas as teses de preliminares aventadas. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

No que tange à indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao 

crédito, tem-se que por dívida inexistente. A ré apresentou diversas telas 

do sistema interno da empresa constando dados, faturas de supostas 

contas e fundamenta que a autora possui débito perante a ré advindo de 

uma relação contratual. Claramente que não houve a comprovação de 

algum contrato com a assinatura da autora referente ao número de 

telefone objeto desta demanda. Pela relação de consumo sabidamente 

presente, a ré não apresentou nenhum documento que comprova uma 

existência de débito para fins de negativação como a que foi incluída junto 

ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu prova de qualquer 

inadimplência ou até mesmo de contratação da linha telefônica indicada na 

contestação, posto que meras telas sistêmicas de dados internos e 

elaboradas unilateralmente pela ré, não possuem o condão em comprovar 

débitos. Somado à isto e em razão da hipossuficiência da consumidora, 

bem como da maior facilidade em produzir prova contrária; a ré deveria 

Ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz à demonstrar a mencionada 

contratação de produtos pela autora, mas isto, não cumpriu fazê-lo. 

Fornecedora de produtos que é considerada a ré, torna-se responsável 

por providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si, 

disposição extraída da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Destarte, a 

Requerente trouxe aos autos documentos e fatos que comprovam suas 

alegações; tudo a corroborar com a exordial visando a aplicação do artigo 

18 do CDC. Portanto, indevida a negativação realizada em nome da autora, 

sendo que conclusivamente, merece ter seu nome excluído o seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como declarada a 

inexigibilidade do débito. DO DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está 

igualmente presente, uma vez que são evidentes os transtornos causados 

pela negativação indevida realizada pela ré. Saliente-se que a autora 

comprovou: o ato ilícito praticado pela ré quando cobrou e negativou por 

um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo 

entre esta conduta da ré ao prejuízo da autora. Certo que está 

configurada a responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda de 

inexistente inadimplência. A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$1.000,00 (hum mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança do débito objeto da demanda com 

exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$1.000,00 (hum mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 19 de fevereiro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000269-16.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ODAIR BARCELOS 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente – ODAIR 

BARCELOS DA SILVA - promove em desfavor de VIVO S.A., sob o 

fundamento de que a ré negativou seu nome indevidamente pelo valor de 

R$265.69 (Duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove 

centavos), incluído em 13/05/2017, pelo contrato número 0222617147, que 

desconhece a procedência. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, declaração de inexigibilidade do valor, bem 

como indenização por danos morais. Citada a empresa requerida 
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compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e apresentou 

contestação. Em sede de preliminar arguiu incompetência do juizado em 

face da soma dos valores de pleito moral ao valor para cancelamento do 

débito; ausência de documento indispensável à propositura da ação; bem 

como inexistência de relação de consumo. No mérito aduziu pela 

existência de contrato entre as partes e inadimplemento do autor; litigância 

de má-fé e inexistência de danos morais. O autor apresentou impugnação 

à contestação. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, 

da Lei 9.099/1995. Opino pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida 

do nome do autor, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou 

maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos 

termos do artigo 355 do NCPC. PRELIMINARES Inicialmente, cumpre afastar 

as preliminares aventadas pela ré. A competência dos Juizado especial é 

presente, eis que o pedido de cancelamento do débito não deve ser 

somado ao pleito indenizatório. Trata-se de ação declaratória cumulada 

com indenizatória, sendo somente o dano moral espécie de ação 

monetária. Referente ao documento para comprovação de residência 

apresentado, há que ser considerado. Em que pese ser somente um 

recorte, a declaração residencial assinada pelo autor indica que está 

ciente sobre a obrigatoriedade pela veracidade da indicação, uma vez que 

assinou pela ciência do delito que eventualmente pode cometer em 

indicação ilegal de endereço. Improsperam, portanto, as preliminares. 

MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o cerne da questão 

refere-se à uma suposta negativação de valor indevido em nome do autor 

diante da ausência de contratação em qualquer produto disponibilizado 

pela ré. Pela análise do acervo documental acostado aos autos, tem-se 

que o autor alega não possuir qualquer relação jurídica com a ré e 

desconhece a dívida que gerou negativação em seu nome. De outra 

banda, a ré arguiu que o autor possuía uma linha de telefonia, número 

(65)99620-6859, contratada pelo termo nº.0222617147, habilitada em 

08.08.2014, com cancelamento por inadimplemento dos meses de janeiro a 

maio de 2016. Neste sentido, em exame à defesa apresentada pela ré, 

ante a apresentação da contestação com contrato devidamente assinado 

pelo autor. Juntamente, a ré comprovou com extratos das ligações 

efetuadas pela linha telefônica que o autor utilizou-se da linha 

normalmente. Este conjunto probatório, comprovam que a assinatura é 

concretamente do autor e este utilizou-se da linha telefônica por meses a 

fio. Porém, ao quedar-se inadimplente, ensejou na cobrança dos valores 

com a negativação de seu nome, tudo em consonância com o contrato 

firmado. Em que pese as alegações do autor no sentido de desconhecer o 

produto contratado, sua assinatura presente no contrato, assim como os 

extratos de ligações apresentadas, demonstram que efetivamente houve 

um serviço fornecido pela ré ao autor. Consigne-se jurisprudência: “TJ-MG 

- Apelação Cível AC 10707130273196001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

24/03/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.”. E 

“TJ-MG - Apelação Cível AC 10672120172255001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 25/02/2015 Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INADIMPLÊNCIA 

DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. A teor do 

inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil , à autora incumbe a 

prova do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo inadimplência da 

autora perante a instituição financeira, em razão do não pagamento do 

contrato firmado, a negativação de seu nome configura exercício regular 

de direito.”. Conclusivamente, pelo lastro probatório apresentado, não há 

como se declarar indevido o valor cobrado, tampouco indenizatória a 

conduta da ré. No que tange a má-fé do autor, não houve provas 

suficientes a ensejar conduta dolosa com o fim de locupletar-se 

indevidamente. Neste sentido: “TJ-MG – Apelação Cível AC 

10183120180017001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 16/09/2013 Ementa: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATURA EM ABERTO EM 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. 

ANOTAÇÃO CADASTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

RESSARCIMENTO NEGADO QUE SE CONFIRMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

INEXISTÊNCIA. Ausente a prova de pagamento da fatura ensejadora da 

negativação, não há se falar em dano moral decorrente de inscrição do 

nome da parte no órgão de proteção ao crédito. Deve ser afastada a 

condenação da parte nas penas de litigância de má-fé se a mesma está 

apenas exercendo seu direito, não produzindo qualquer manifestação ao 

ato que se insira nas hipóteses contempladas no art.17 do CPC.”. 

Conclusivamente, inaplicável a litigância de má-fé ao autor. PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange ao pedido em contraposição formulado pela 

ré, uma vez que apresentadas as faturas dos meses de janeiro até maio 

de 2017 e, quando da impugnação à contestação, o autor não se esforçou 

as indicar contraprovas, merece ser prosseguido com a cobrança dos 

valores, devidamente atualizados. Sendo assim, há que se considerar a 

atualização dos valores devidos, com a apresentação de cálculos para 

fins de prosseguimento. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto 

de sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido formulado pelo 

autor, extinguindo-se o feito com resolução do mérito concernente ao 

autor, em fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, converta-se a presente demanda, para fins de 

cobrança das faturas em atraso nos termos dos demonstrativos 

apresentados junto à contestação, tornando o autor réu neste feito. Opino 

pela ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 19 de março de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010645-73.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS DUTRA LAURINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010645-73.2016.8.11.0011 REQUERENTE: ELVIS DUTRA 

LAURINDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação 

pelo procedimento dos Juizados Especiais em que ELVIS DUTRA 

LAURINDO propôs em desfavor de VIVO S.A., com certificação do trânsito 

em julgado. Após o cumprimento da sentença, fora expedido alvará de 

levantamento eletrônico nº. 366493-7 / 2017, sendo que o autor, ciente, 

não se manifestou nos autos. Diante do prosseguimento e em 

consideração à plena quitação e cumprimento da sentença condenatória, 

opino pela extinção do feito, com julgamento definitivo de mérito e, por 

consequência, proceda-se ao arquivamento dos autos. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto, na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 20 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-53.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR ALVES BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010517-53.2016.8.11.0011 REQUERENTE: CLAUDECIR ALVES 

BRUNO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação 

pelo procedimento dos Juizados Especiais em que CLAUDECIR ALVES 

BRUNO propôs em desfavor de VIVO S.A., com certificação do trânsito 

em julgado. Após o cumprimento da sentença, fora expedido alvará de 

levantamento eletrônico nº.361288-0 / 2017, sendo que o autor, ciente, 

não se manifestou nos autos. Diante do prosseguimento e em 

consideração à plena quitação e cumprimento da sentença condenatória, 

opino pela extinção do feito, com julgamento definitivo de mérito e, por 

consequência, proceda-se ao arquivamento dos autos. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto, na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 20 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-14.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000392-14.2017.8.11.0011 REQUERENTE: DAIANE 

RODRIGUES GUIMARÃES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS e DANOS MORAIS 

promovida por DAIANE RODRIGUES GUIMARÃES em face de VIVO S.A, 

sob o fundamento de que a requerida incluiu indevidamente seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Pleiteia indenização por e danos 

morais. Conforme consta dos autos, no ato da audiência de conciliação 

com a presença de todas as partes, a Autora requereu a desistência da 

presente demanda com a extinção do feito diante do desinteresse no 

prosseguimento. Sendo assim, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“c”, do Novo Código de Processo Civil, opino pela extinção do processo. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 20 de março de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-06.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000399-06.2017.8.11.0011 REQUERENTE: CLAUDETE ALVES 

DE CASTRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente – 

CLAUDETE ALVES DE CASTRO - promove em desfavor de VIVO S.A., sob 

o fundamento de que a ré negativou seu nome indevidamente pelo valor de 

R$152,84 (Cento e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), 

incluído em 26/10/2017, CONTRATO: 0218322859, que desconhece a 

procedência. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, declaração de inexigibilidade do valor, bem como indenização 

por danos morais. Citada a empresa requerida compareceu em sede de 

audiência de conciliação, infrutífera e apresentou contestação. Em sede 

de preliminar arguiu incompetência do juizado em face da soma dos 

valores de pleito moral ao valor para cancelamento do débito; ausência de 

documento indispensável à propositura da ação; bem como inexistência de 

relação de consumo. No mérito aduziu pela existência de contrato entre as 

partes pelo contrato nº 021832285 para aquisição de linha de telefone 

n.º(65)99934-3405 e inadimplemento da autora; litigância de má-fé e 

inexistência de danos morais. A autora não apresentou impugnação à 

contestação. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da 

Lei 9.099/1995. Opino pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome do 

autor, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. PRELIMINARES Inicialmente, cumpre afastar as 

preliminares aventadas pela ré. A competência dos Juizado especial é 

presente, eis que o pedido de cancelamento do débito não deve ser 

somado ao pleito indenizatório. Trata-se de ação declaratória cumulada 

com indenizatória, sendo somente o dano moral espécie de ação 

monetária. Referente ao documento para comprovação de residência 

apresentado, há que ser considerado. Em que pese ser somente um 

recorte, a declaração residencial assinada pela autora indica que está 

ciente sobre a obrigatoriedade pela veracidade da indicação, uma vez que 

assinou pela ciência do delito que eventualmente pode cometer em 

indicação ilegal de endereço. Improsperam, portanto, as preliminares. 

MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o cerne da questão 

refere-se à uma suposta negativação de valor indevido em nome da 

autora diante da ausência de contratação em qualquer produto 

disponibilizado pela ré. Pela análise do acervo documental acostado aos 

autos, tem-se de uma lado a autora que alega não possuir qualquer 

relação jurídica com a ré e desconhece a dívida que gerou negativação em 

seu nome. De outra banda, a ré arguiu que a requerente possuía uma linha 

de telefonia, devidamente contratada e utilizada junto com a ré e, diante de 

inadimplemento, fora cancelada em 25/03/2016. Neste sentido, em exame 

à defesa apresentada pela ré, ante a apresentação da contestação com 

contrato devidamente assinado pela autora. Juntamente, a ré comprovou 

com extratos das ligações efetuadas pela linha telefônica que a autora 

utilizou-se da linha normalmente. Este conjunto probatório, comprovam que 

a assinatura é concretamente da autora e utilizou-se da linha telefônica 

por meses a fio. Porém, ao quedar-se inadimplente, ensejou na cobrança 

dos valores com a negativação de seu nome, tudo em consonância com o 

contrato firmado. Em que pese as alegações presentes na exordial no 

sentido de desconhecer o produto contratado, sua assinatura efetiva no 

contrato, assim como os extratos de ligações apresentadas, demonstram 

que efetivamente houve um serviço fornecido pela ré à autora. 

Consigne-se jurisprudência: “TJ-MG - Apelação Cível AC 

10707130273196001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 24/03/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.”. E “TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10672120172255001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

25/02/2015 Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INADIMPLÊNCIA 

DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. A teor do 

inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil , à autora incumbe a 

prova do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo inadimplência da 

autora perante a instituição financeira, em razão do não pagamento do 

contrato firmado, a negativação de seu nome configura exercício regular 

de direito.”. Conclusivamente, pelo lastro probatório apresentado, não há 

como se declarar indevido o valor cobrado, tampouco indenizatória a 

conduta da ré. No que tange a má-fé da autora, não houve provas 

suficientes a ensejar conduta dolosa com o fim de locupletar-se 
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indevidamente. Neste sentido: “TJ-MG – Apelação Cível AC 

10183120180017001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 16/09/2013 Ementa: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATURA EM ABERTO EM 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. 

ANOTAÇÃO CADASTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

RESSARCIMENTO NEGADO QUE SE CONFIRMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

INEXISTÊNCIA. Ausente a prova de pagamento da fatura ensejadora da 

negativação, não há se falar em dano moral decorrente de inscrição do 

nome da parte no órgão de proteção ao crédito. Deve ser afastada a 

condenação da parte nas penas de litigância de má-fé se a mesma está 

apenas exercendo seu direito, não produzindo qualquer manifestação ao 

ato que se insira nas hipóteses contempladas no art.17 do CPC.”. 

Conclusivamente, inaplicável a litigância de má-fé ao autor. PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange ao pedido em contraposição formulado pela 

ré, uma vez que apresentadas as faturas dos meses de novembro de 

2015 até janeiro de 2016, quando da impugnação à contestação, a autora 

não se esforçou a indicar contraprovas. Consequentemente, merece ser 

prosseguido com a cobrança dos valores, devidamente atualizados. 

Sendo assim, há que se considerar a atualização dos valores devidos, 

com a apresentação de cálculos para fins de prosseguimento. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar improcedente o pedido formulado pela autora, extinguindo-se o 

feito com resolução do mérito concernente à autora, em fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Concernente ao pedido 

contraposto, converta-se a presente demanda para fins de cobrança das 

faturas em atraso nos termos dos demonstrativos apresentados junto à 

contestação, tornando a autora réu neste feito. Opino pela ausência de 

condenação da requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 20 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-36.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEYNE VARANDA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000397-36.2017.8.11.0011 REQUERENTE: GEYNE VARANDA 

MELO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo 

rito da Lei 9.099/95, em que a requerente GEYNE VARANDA MELO – 

promove em desfavor de VIVO S.A., sob o fundamento de que houve 

negativação indevida em seu nome no valor de R$208,41 (Duzentos e oito 

reais e quarenta e um centavos), incluído em 02/04/2015, CONTRATO: 

2147141175, sendo que desconhece qualquer dívida. Pleiteia exclusão de 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito com declaração de 

inexistência da dívida, bem como indenização pelos danos morais. Citada a 

ré compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera, e 

apresentou contestação. Em preliminar arguiu incompetência do juizado em 

face da soma dos valores de pleito moral ao valor para cancelamento do 

débito; ausência de documento indispensável à propositura da ação; bem 

como inexistência de relação de consumo. No mérito aduziu pela 

existência de contrato entre as partes com aquisição da linha telefônica 

nº. (65) 9.99902988, habilitada em 21/11/2013, e inadimplemento da 

autora. Ab initio, opino pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita 

diante da situação de insuficiência de recursos para arcar com as custas 

e despesas processuais. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. PRELIMINAR Inicialmente, cumpre afastar as 

preliminares aventadas pela ré. A competência dos Juizados especiais é 

presente, eis que o pedido de cancelamento do débito não deve ser 

somado ao pleito indenizatório. Trata-se de ação declaratória cumulada 

com indenizatória, sendo somente o dano moral espécie de ação 

monetária. Referente ao documento para comprovação de residência 

apresentado, há que ser considerado. A declaração residencial assinada 

pela autora indica que está ciente sobre a obrigatoriedade pela veracidade 

da indicação, uma vez que assinou pela ciência do delito que 

eventualmente pode cometer em indicação ilegal de endereço. Ademais, 

em caso de comprovação de irregularidade na documentação, certamente 

incidirão as penalidades previstas na legislação. Sendo assim, 

rechaçadas todas as teses de preliminares aventadas. DA INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS No que tange à indicada negativação incluída nos órgãos de 

proteção ao crédito, tem-se que por dívida inexistente. A ré apresentou 

diversas telas do sistema interno da empresa constando dados, faturas 

de supostas contas e fundamenta que autora possui débito perante a ré 

advindo de uma relação contratual. Claramente que não houve a 

comprovação de algum contrato com a assinatura da autora referente ao 

número de telefone objeto desta demanda, sequer alguma gravação ou 

outra prova contundente quanto à declarada contratação. Pela relação de 

consumo sabidamente presente, a ré não apresentou nenhum documento 

que comprova uma existência de débito para fins de negativação como a 

que foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência, posto que meras telas sistêmicas de 

dados internos e elaboradas unilateralmente pela ré, não possuem o 

condão em comprovar débitos e relações jurídicas. Somado à isto e em 

razão da hipossuficiência da consumidora, bem como da maior facilidade 

em produzir prova contrária; a ré deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer 

ato eficaz à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela 

autora, mas isto, não cumpriu fazê-lo. Fornecedora de produtos que é 

considerada a ré, torna-se responsável por providenciar meios de bem 

tratar os consumidores vinculados a si, disposição extraída da 

interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...)”. Destarte, a Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Portanto, indevida 

a negativação realizada em nome da autora, sendo que conclusivamente, 

merece ter seu nome excluído o seu nome junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, assim como declarada a inexigibilidade do débito. DO DANO 

MORAL Por sua vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que 

são evidentes os transtornos causados pela negativação indevida 

realizada pela ré. Saliente-se que a autora comprovou: o ato ilícito 

praticado pela ré quando cobrou e negativou por um valor inexistente; o 

dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta da ré 

ao prejuízo da autora. Certo que está configurada a responsabilidade da 

ré pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, 

multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 
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conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$2.000,00 (dois mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança do débito objeto da demanda com 

exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 22 de fevereiro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-02.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARINELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000063-02.2017.8.11.0011 REQUERENTE: VALDEIR 

MARINELLE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art.38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação 

pelo procedimento dos Juizados Especiais em que VALDEIR MARINELLE 

propôs em desfavor de VIVO S.A., com certificação do trânsito em 

julgado. Após o cumprimento da sentença, fora expedido alvará de 

levantamento eletrônico nº.370013-5/2017, sendo que o autor, ciente, não 

se manifestou nos autos. Diante do prosseguimento e em consideração à 

plena quitação e cumprimento da sentença condenatória, opino pela 

extinção do feito, com julgamento definitivo de mérito e, por consequência, 

proceda-se ao arquivamento dos autos. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto, na forma 

do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 22 de março 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-24.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON NUNES PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010032-24.2014.8.11.0011 REQUERENTE: ADEMILSON NUNES 

PAIXÃO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS À PENHORA opostos em ação pelo rito da Lei 9099/95, 

apresentada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I, diante de discordância com o cálculo 

elaborado pela contadoria judicial por considerar excessivo. Após a 

oposição dos mencionados embargos baseados em excesso de 

execução, os autos foram direcionados ao contador judicial que 

considerou como data final para atualização do cálculo, data esta que foi 

impugnada pelo executado. No que tange ao excesso de execução e ao 

cálculo apresentado pela contadoria, tem-se como necessária a 

retificação da planilha a fim de considerar como data limite para a 

atualização o momento em que cessou a mora, qual seja, a data do 

bloqueio judicial. Neste compasso, todas as atualizações, tais como juros 

e correção monetária, deverão incidir até esta data, contando-se o 

previsto em sentença condenatória. Confira-se: “TJ-RS- Apelação Cível 

AC 70067322933 RS (TJ-RS) Data de publicação: 28/06/2016 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES 

DEVIDOS. É DESCABIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUANDO AINDA 

PENDEM DE PAGAMENTO OS VALORES DECORRENTES DA 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DESDE A DATA DO CÁLCULO ATÉ O 

BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO MESES DEPOIS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANDO O VALOR NÃO É PAGO OU 

DEPOSITADO NO PERÍODO LEGALMENTE PREVISTO PARA TANTO. 

DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

nº.70067322933. Décima Quinta Câmara Cível. Tribunal de Justiça do RS. 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos. Julgado em 22/06/2016).”. 

Diante disto e da apresentação de planilha de cálculo merece acolhimento. 

Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença para fins de acolher 

os EMBARGOS opostos para fins de desconsiderar o cálculo 

apresentado, sendo redirecionado ao contador judicial visando 

apresentação de nova planilha, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 23 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-98.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010137-98.2014.8.11.0011 REQUERENTE: MARTA DE JESUS 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS À PENHORA de ação pelo rito da Lei 9099/95, apresentada 

por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL I, diante de discordância com valor penhora em 

execução por considerar excessivo. Os autos foram direcionados ao 

contador judicial que ratificou os cálculos apresentados pelo impugnante 

no sentido de que o montante atualizado até 07/06/2017 é de R$13.402,98 

(treze mil, quatrocentos e dois reais e noventa e oito centavos). Tendo em 

vista que o bloqueio em conta ocorreu pelo valor de R$13.802,38 (treze 

mil, oitocentos e dois reais e trinta e oito centavos), merece ser restituído à 

embargante o montante de R$399,40 (trezentos e noventa e nove reais e 

quarenta centavos). Desta forma as partes se manifestaram em 

concordância com os valores apresentados pelo contador. Diante disto, 

merece acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença 

para fins de julgar procedente os presente EMBARGOS À PENHORA 

reconhecendo-se o excesso do valor bloqueado, devendo ser restituída a 

quantia de R$399,40 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta 

centavos) à empresa embargante, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 22 de março de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000335-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITO CIRQUEIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000335-93.2017.8.11.0011 REQUERENTE: CARMELITO 

CIRQUEIRA DE MIRANDA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CARMELITO CIRQUEIRA DE 

MIRANDA, no processo que move contra OI S.A., em face da r. decisão 

que manteve a prorrogação da suspensão dos presentes autos em vista 

do Ofício Circular nº 34/2017-DAP. O embargante alega a presença de 

omissão na citada decisão concernente à liminar requerida na exordial 

visando o restabelecimento dos serviços pela ré OI S.A. devido estar com 

os pagamentos das faturas quitados. Tendo em vista o pleito liminar para o 

retorno de sinal ao telefone fixo do autor, número (65)3241-5499 e, em 

análise aos comprovantes juntados com a petição inicial dos meses de 

abril até outubro de 2017, verifica-se que o requerente está “quites” com 

suas obrigações. Nos termos da inicial, a ré suspendeu o fornecimento de 

sinal telefônico a partir de agosto de 2017, sendo que entendo por 

necessário o retorno. Sendo assim, opino pelo acolhimento no 

fornecimento do serviço de telefonia ao autor por parte da ré conforme 

fundamentado na inicial. Frente ao exposto, apresento a minuta de 

sentença pelo acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

para fins de concessão de liminar, com o retorno no fornecimento da 

telefonia fixa ao autor, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de mula diária 

em R$50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso; julgando extinto o feito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 14 de fevereiro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 12351012 , bem como, da audiência conciliatória designada para a data 

de dia 12 de Junho de 2018 às 14:00 horas, Intimando ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de proceder com a 

intimação da parte autora para comparecer à referida audiência, devendo 

o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010877-95.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA FOTO E VIDEO - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo com a intimação da parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnar o que entender de direito, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral, considerando o retorno dos ofícios 

expedidos e juntados aos Ids. 11082687, 11220448, 12417284 e 

12417284, conforme determinado pela R. Decisão de Id. 10701319.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-13.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária alvará para levantamento 

dos valores depositados em juízo em favor da parte autora, conforme 

requerido no ID 12085588. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 2018. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-15.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BGM PRESTADORA DE SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cumpra-se a decisão de ID 6675494, expedindo-se os 

competentes alvarás, conforme dados bancários informados pelas partes 

nos IDs 9706948 e 11755097. Após, arquive-se o feito, após as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-39.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GIANINNI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT OAB - MT21524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

ELAINE BRANDAO SILVERIO DA SILVA OAB - MT0016148A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária alvará para levantamento 

dos valores depositados em juízo em favor da parte autora, conforme 

requerido no ID 11944075. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 2018. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-38.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELEM CRISTINA DOS SANTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA OAB - MT0017779A (ADVOGADO)

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária alvará para levantamento 

dos valores depositados em juízo em favor da parte autora, conforme 

requerido no ID 12101997. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 2018. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010358-47.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A J VICENTE & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT0017930A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGO LINHARES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de 

penhora on line (ID 9270206) e penhora do bem móvel indicado no ID 

5202681, conforme certificado no ID 6133049, DEFIRO o pleito de ID 

11372822, com fulcro no art. 860 do Código de Processo Civil, 

determinando a penhora, pelo valor indicado pela parte exequente, no 

rosto dos autos CI 158386, em trâmite perante a segunda Vara desta 

Comarca, no qual o executado desta ação figura como credor naquela, em 

fase de cumprimento de sentença contra o INSS. Saliente-se que, 

conquanto o crédito daqueles autos seja de natureza alimentar, não há 

óbice à penhora efetuada em montante inferior a 30% (trinta por cento) 

dos rendimentos auferidos pelo devedor. Nesse sentido, colaciono 

recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – PENHORA DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – 

ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – NÃO 

EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A penhora 

em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde 

que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos 

auferidos pela agravante, uma vez que tal montante não evidencia 

onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade. (AI 178665/2015, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Na 

hipótese, o valor exequendo perfaz o montante de R$ 3.483,56 (três mil, 

quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), que não 

atinge 10% (dez por cento) do crédito do devedor nos autos da ação CI 

158386 – Segunda Vara desta Comarca, no montante de R$ 43.372,71 

(quarenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e um 

centavos), conforme espelho dos andamentos processuais carreado no 

ID 11372827. Assim, o valor exequendo deverá ser destacado da 

importância que cabe ao devedor desta ação nos autos CI 158386, em 

trâmite na Segunda Vara desta Comarca, de modo que determino seja 

oficiado ao respectivo Juízo, encaminhando-lhe cópia desta decisão e 

demais peças porventura necessárias, a fim de que proceda com os 

registros pertinentes. Realizada a penhora na forma acima delineada, 

certifique-se nos autos e intime-se a parte exequente para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 192470 Nr: 3298-33.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Alcides Santos de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O

 Em face do exposto, na forma do art. 107, IV, do CP, julgo extinta a 

punibilidade do réu Otávio Alcides Santos de Castro, em virtude da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Escoado o prazo recursal, arquive-se, procedidas as baixas 

de praxe.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 2018.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000286-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 03 de Julho de 2018 às 16:30 horas, 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249660 Nr: 2889-18.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Henrique de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 PROCESSO/CÓD. Nº 249660 Vistos, etc.Trata-se de pedido de 

instauração de incidente de insanidade mental formulado pelo Ministério 

Público em favor de RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA.(...)Sendo assim, 

oficie-se a Politec para designar perícia médica, devendo ser informado a 

este Juízo a data aprazada para posterior intimação das partes.Nomeio 

como Curadora do acusado a sua genitora Leonicia de Souza.Formulo, 

desde já, os seguintes quesitos:1º) Por doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o acusado, ao tempo 

da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou 

de determinar-se de acordo com esse entendimento?2°) Qual doença?3º) 

Em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado, não possuía o acusado, ao tempo da ação, a 

plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato, ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento?4º) O réu, ao tempo da 

ação delitiva, em virtude de perturbação de saúde mental, ou pode 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado era praticamente 

parcialmente de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento?5°) Em caso afirmativo qualquer dos 

quesitos anteriores, a periculosidade apresentada pelo acusado enseja 

internação ou tratamento ambulatorial? Justificar.6°) Qual o prazo mínimo 

necessário da medida de segurança (internação ou tratamento 

ambulatorial)? 7°) O acusado é usuário de medicamentos psicotrópicos? 

Quais?8°) (...)Por consequência, SUSPENDO O PROCEDIMENTO CRIMINAL 

(art. 149, § 2°, do CPP). Certifique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério 

Público e a Defesa.Às providências necessárias. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de março de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 143308 Nr: 3458-29.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivael do Carmo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderley Souza Amorim - 

OAB:MT- 10.207

 PROCESSO/CÓD. Nº 143308

Vistos, etc.

Considerando o cumprimento do mandado de prisão à fl. 987 em desfavor 

de Rivael do Carmo Rocha, certifique-se a hipótese de este encontrar-se 

preso por outro processo na Comarca de Tangará da Serra/MT.

 Caso o indiciado esteja preso por outro motivo, depreque-se a audiência 

de justificação ao Juízo supracitado. Com o retorno da missiva, abram-se 

vistas às partes para a manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

iniciando pela defesa.

De outro modo, se o indiciado estiver preso somente por este processo, 

considerando a comunicação do cumprimento do mandado de prisão em 

desfavor do acusado na Comarca de Tangará da Serra/MT, determino que 

expeça-se ofício ao Superintendente de Gestão de Cadeias da SEJUDH, 

para que promova o imediato recambiamento do apenado a esta Comarca

 Ato contínuo, expeça-se ofício ao Juízo da Execução Penal da Comarca 

de Tangará da Serra/MT, informando-o que já foi solicitado o 

recambiamento do recuperando.

Efetivada a transferência, voltem-me os autos conclusos para designação 

de audiência de justificação.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253842 Nr: 5136-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovan Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCINO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:30.299

 intimar o advogado do reú que foi expedida carta precatória para comarca 

de Cáceres-MT, para oitiva das testemunhas Junior Almeida Ramos e 

Luciano Santos Santos; carta precatoria expedida para cuiabá- MT, para 

oitiva de JOSEAN SEVERO DE ARAÚJO,SERGIO DE ARRUDA COSTA 

MACEDO e carta precatória para comarca de São Luiz do Maranhão-MA, 

para interrogar o reu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 12299 Nr: 2364-27.2003.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 12299

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal ofertada em desfavor de ENÉSIO DA SILVA 

visando apurar possível infringência ao artigo 155, §4º, IV do CP, 

conforme descrito na inicial acusatória.

Consta na inicial que os fatos se deram em 09.08.2002.

Denúncia recebida em 19.09.2002 (fl. 46).

Processo suspenso em 18.08.2003 (fls. 154/155).

Retorno do curso processual em 18.08.2009.

Vieram-me conclusos.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Verifica-se a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, senão vejamos.

A infração supostamente cometida pelo requerido possui pena máxima 

igual a 08 (oito) anos.

Dessa forma, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se o 

prazo prescricional de 12 (doze) anos, previsto no art. 109, inciso III, do 

Código Penal.

Cumpre consignar que o acusado, à data dos fatos, era menor de 21 

(vinte e um) anos conforme documento de fl. 31, o que reduz à metade o 

prazo prescricional, perfazendo 06 (seis) anos, conforme disposição 

expressa do art. 115 do CP.

A considerar que da data do recebimento da denúncia (19.09.2002), 

mesmo que decotado o prazo de suspensão de 06 (seis) anos, decorreu 

referido termo legal até a presente data. Assim, com fulcro no art. 107, 

inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ENÉSIO 

DA SILVA, já qualificado nos autos, pelos fatos a ele imputados na inicial 

acusatória.

 Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

P. R. I. C.

Recolham-se os mandados de prisão expedidos nos autos.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

 Mirassol D’Oeste/MT, 21 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 7554 Nr: 2543-63.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 PROCESSO/CÓD. Nº 7554
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SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Marcos Rodrigues da 

Silva, apenado definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão e 80 

(oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, o réu cumpriu 07 (sete) 

meses e 25 (vinte e cinco) dias de pena, restando para cumprir 05 (cinco) 

anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias, cuja sentença transitou em 

julgado em 15.09.1997.

 Decido.

Verifica-se a prescrição da pretensão executória estatal, ante o decurso 

do lapso temporal de 12 (doze) anos previsto no art. 109, inciso III, do CP, 

por aplicar-se à espécie o disposto no art. 110, §1º, do referido diploma 

legal.

Desta maneira, não tendo se iniciado a execução no lapso prescricional 

em espeque, julgo extinta a punibilidade do recuperando, qualificado nos 

autos, em decorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, e artigo 110, ambos do Código Penal.

P.R.I.C

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os autos.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257431 Nr: 645-82.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 Ante o exposto, não configurado o excesso de prazo, INDEFIRO o pedido 

de RELAXAMENTO da PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ ALVES FERREIRA 

JUNIOR.Diante da distribuição do Inquérito Policial (Cód. 257775), 

arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo.Intimem-se a defesa 

e o Ministério Público. Às providências necessárias. Mirassol D’Oeste/MT, 

22 de março de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32365 Nr: 3055-65.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAdOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Gonçalves Pichinin - 

OAB:2337-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 32365

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena da recuperanda Terezinha Aparecida de 

Oliveira Bilck, apenado definitivamente em 03 (três) anos de reclusão, em 

regime inicial aberto, cuja sentença transitou em julgado em 24.03.2006.

 Decido.

Verifica-se a prescrição da pretensão executória estatal, ante o decurso 

do lapso temporal de 08 (oito) anos previsto no art. 109, inciso IV, do CP, 

por aplicar-se à espécie o disposto no art. 110, §1º, do referido diploma 

legal.

Desta maneira, não tendo se iniciado a execução no lapso prescricional 

em espeque, julgo extinta a punibilidade da recuperanda, qualificada nos 

autos, em decorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, e artigo 110, ambos do Código Penal.

P.R.I.C

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os autos.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 17677 Nr: 1448-56.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosme Silva Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 PROCESSO/CÓD. Nº 17677

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Cosme Silva Camargo, 

apenado definitivamente em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, 

em regime aberto, cuja sentença transitou em julgado em 21.05.2004.

 Decido.

Verifica-se a prescrição da pretensão executória estatal, ante o decurso 

do lapso temporal de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, inciso V, do 

CP, por aplicar-se à espécie o disposto no art. 110, §1º, do referido 

diploma legal.

Desta maneira, não tendo se iniciado a execução no lapso prescricional 

em espeque, julgo extinta a punibilidade do recuperando, qualificado nos 

autos, em decorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, e artigo 110, ambos do Código Penal.

P.R.I.C

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os autos.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 88783 Nr: 3516-03.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Oliveira Morales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 88783

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena da recuperanda Marlene Oliveira Morales, 

apenado definitivamente em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, em regime inicial aberto, cuja sentença transitou em julgado em 

18.08.2008.

 Decido.

Desta forma, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se o 

prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto na antiga redação do art. 

109, inciso VI, do Código Penal, vez que o máximo da pena do crime 

imputado é de 01 (um) ano e a data dos fatos precede a Lei nº 

12.234/2010, que modificou o prazo prescricional mencionado.

Desta maneira, não tendo se iniciado a execução no lapso prescricional 

em espeque, julgo extinta a punibilidade da recuperanda, qualificada nos 

autos, em decorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, e artigo 110, ambos do Código Penal.

P.R.I.C

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os autos.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 7557 Nr: 2546-18.2000.811.0011
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franklin Chaves Burgos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 PROCESSO/CÓD. Nº 7557

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Franklin Chaves Burgos, 

apenado definitivamente em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) 

dias-multa, o réu cumpriu 01 (um) ano 03 (três) meses e 14 (quatorze) 

dias, restando 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias a 

cumprir, em regime inicial fechado, cuja sentença transitou em julgado em 

08.01.1998.

 Decido.

Verifica-se a prescrição da pretensão executória estatal, ante o decurso 

do lapso temporal de 08 (oito) anos previsto no art. 109, inciso IV, do CP, 

por aplicar-se à espécie o disposto no art. 110, §1º, do referido diploma 

legal.

Desta maneira, não tendo se iniciado a execução no lapso prescricional 

em espeque, julgo extinta a punibilidade do recuperando, qualificado nos 

autos, em decorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, e artigo 110, ambos do Código Penal.

P.R.I.C

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os autos.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257141 Nr: 545-30.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Reino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado do acusado para que no 

prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa previa no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257141 Nr: 545-30.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Reino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 257141

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra MÁRCIO REINO 

DE SOUZA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir 

nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da 

ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238457 Nr: 2013-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rellington Inácio Patricio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - OAB:17175-E

 PROCESSO/CÓD. Nº 238457

Vistos, etc.

Inicialmente, quando do recebimento da denúncia foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial, a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal ou a falta de justa causa para o exercício desta, 

pelo que não há falar em rejeição da peça acusatória.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.” (3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Tocante às alegações de que a vítima teria realizado ultrapassagem de 

forma imprudente e não possuía CNH, tenho que os referidos argumentos 

demandam análise das provas a serem produzidas durante a instrução 

processual, por se confundir com o mérito da ação.

Assim, no que tange a culpa do acusado, demandaria, necessariamente, 

amplo desenvolvimento da matéria fático-probatória, razão pela qual a 

apreciação se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o 

princípio da busca da verdade real “favor rei”, e considerando que não 

encaixam nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, artigo 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito as preliminares suscitadas e 

dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 13/06/2018, às 14h00min.

Acaso algumas das testemunhas arroladas residam em outra Comarca, 

deprequem-se a realização de suas oitivas.

Intimem-se o acusado, seu defensor e as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240519 Nr: 3172-75.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria Gonçalves Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 240519

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as 

circunstâncias em que a suposta infração penal foi cometida, a 

qualificação do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, 

sendo certo que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se 

verifica a presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao 

acusado.

Em resposta à acusação a defesa almeja a absolvição sumária da ré, sob 

o argumento de aplicação do principio da insignificância, quanto ao delito 

imputado à denunciada na exordial acusatória.

É a síntese do necessário. Decido.

Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, conduta atípica para o exercício 

desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Ademais, a comprovação da ausência dos indícios suficientes de sua 

autoria são discussões que serão apuradas no decorrer da instrução 

processual.

Logo, os argumentos suscitados pela denunciada de que não fazia ideia 

que a menor Naieny havia furtado as roupas quando estavam no 

supermercado e que nega ter participado do furto e considerando o ínfimo 

valor do bem subtraído não merece análise nesta fase processual, por se 

confundir com o mérito da ação e, por este motivo, somente será 

analisado no momento em que se for prolatar a sentença, após produzidas 

as provas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação 

probatória por se tratarem do mérito da ação, razão pela qual a apreciação 

se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da 

busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam 

nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 06/06/2018 às 16h50min.

Intimem-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231539 Nr: 2694-04.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rozalles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 PROCESSO/CÓD. Nº 231539

Vistos etc.

Considerando que o réu, durante o período de suspensão condicional do 

processo, foi processado em virtude de novo crime (CI 254087), tem-se 

como obrigatória a revogação do benefício, nos termos do art. 89, §3º, da 

Lei nº 9.099/95, sendo desnecessária audiência de justificação nesta 

hipótese. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PACIENTE PROCESSADA 

POR OUTRO CRIME DURANTE O CURSO DO BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO 

APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA SEM OITIVA DA ACUSADA. 

POSSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou compreensão no sentido de que, nos termos dos §§ 3º e 4º 

do art. 89 da Lei nº 9.099/95, a suspensão condicional do processo deve 

ser revogada se o réu vier a ser processado por outro crime, no curso do 

prazo, ou descumprir qualquer outra condição imposta. 2. Com efeito, o 

término do período de prova sem revogação do sursis processual não 

enseja, automaticamente, a decretação da extinção da punibilidade, que 

somente tem lugar após certificado que o acusado cumpriu as obrigações 

estabelecidas e não veio a ser denunciado por novo delito durante a fase 

probatória. 3. Havendo justificativa capaz de excluir a revogação da 

suspensão condicional do processo, impõe-se que seja o acusado ouvido 

previamente, a fim de que possa se manifestar acerca dos motivos os 

quais deram causa ao descumprimento da condição imposta. 4. No caso, 

contudo, não se trata de descumprimento injustificado das condições 

impostas (revogação facultativa - art. 89, § 4º, primeira parte, da Lei nº 

9.099/95), mais sim, de causa obrigatória de revogação do sursis 

processual (art. 89, § 3º), motivo pelo qual se mostra prescindível a prévia 

oitiva do condenado para a deliberação acerca da revogação ou não do 

benefício. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (Recurso em 

Habeas Corpus nº 28504/PA (2010/0111238-8), 6ª Turma do STJ, Rel. Og 

Fernandes. j. 04.08.2011, unânime, DJe 17.08.2011)

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 06/06/2018, às 15h00min.

Intimem-se o acusado, a Defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256350 Nr: 220-55.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Adivinei Alves de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 256350

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 06/06/2018, às 14h35min.

Intimem-se o acusado, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237439 Nr: 1490-85.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Diego da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salguieiro - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 237439

Vistos etc.

Quanto a impugnação ao cálculo juntado pelo Ministério Público à fl. 202, 

saliento que o período referente ao requisito objetivo de “1a8m17d” está 

correto, isto porque na hipótese das remições serem marcadas para fins 

de progressão, o Sistema M.G.P calcula a referida fração observando o 

remanescente da pena, a contar da data-base, sendo que somente após o 

cálculo da fração as remições serão subtraídas, chegando a data final 

para a progressão de regime, conforme passo a esmiuçar:

Pena Unificada: 11a6m20d

Período entre a data inicial de cumprimento (27/12/2014) e a data-base 

(13/11/2017): 2a10m17d

Período sem cumprimento de pena (interrupção de 584 dias): 1a7m14d

Período de pena efetivamente cumprida, após subtrair a interrupção 

(2a10m17d – 1a7m14d):1a3m3d

Pena remanescente a partir da data-base (11a6m20d – 1a3m3d): 

10a3m17d

Fração de 1/6 a ser cumprida para a progressão a partir da data-base: 

1a8m17d

Data para progressão de regime sem remição: 29/07/2019

Fração de 1/6 com desconto da remição de 18 dias:1a7m29d

Data para a progressão de regime com remição: 11/07/2019

Como se vê, o parquet, ao elaborar seu cálculo, subtraiu os dias remidos 

antes de calcular a fração da progressão, isto é, considerou o 

remanescente de pena como sendo 10a2m29d, em que 1/6 equivale a 

1a8m14d, tendo como data para a progressão de regime o dia 26/07/2019, 

cujo entendimento mais prejudicial só poderia ser aplicado acaso o 

recuperando já tivesse utilizado as remições em progressão anterior, e 

por conta da regressão ou novo regime, a desmarcação do numerário é 

exigida para fins de uma nova progressão, o quais seriam creditados 

apenas como pena cumprida.

 Inclusive, o próprio Ministério Público requereu a inclusão das remições 

para fins de progressão, conforme cota ministerial às fls. 197/198, item 

“1”.

Impende mencionar, ainda, que o sistema M.G.P calcula os benefícios 

executórios com exatidão, bem como foi disponibilizado pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja a utilização é obrigatória, 

conforme Provimento n.º 19/2013 – CGJ, motivo pelo qual indefiro o pedido 

do Ministério Público de fl. 202, e não se constatando qualquer 

irregularidade no cálculo de fl. 200, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 3216 Nr: 1046-48.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Soares Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:4169A

 PROCESSO/CÓD. Nº 3216

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Wilson Soares Garcia, 

apenado definitivamente em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 

em regime inicial semiaberto, cuja sentença transitou em julgado para o 

Ministério Público em 19.04.1999.

Decido.

Verifica-se a prescrição da pretensão executória estatal, ante o decurso 

do lapso temporal de 08 (oito) anos previsto no art. 109, inciso IV, do CP, 

por aplicar-se à espécie o disposto no art. 110, §1º, do referido diploma 

legal.

Desta maneira, não tendo se iniciado a execução no lapso prescricional 

em espeque, julgo extinta a punibilidade do recuperando, qualificado nos 

autos, em decorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, e artigo 110, ambos do Código Penal.

P.R.I.C

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os autos.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 7530 Nr: 2522-87.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994

 PROCESSO/CÓD. Nº 7530

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Josué da Silva Costa, 

apenado definitivamente em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de 

reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, cuja sentença transitou em julgado 

para o Ministério Público em 17.05.1994.

Decido.

Verifica-se a prescrição da pretensão executória estatal, ante o decurso 

do lapso temporal de 12 (doze) anos previsto no art. 109, inciso III, do CP, 

por aplicar-se à espécie o disposto no art. 110, §1º, do referido diploma 

legal.

Desta maneira, não tendo se iniciado a execução no lapso prescricional 

em espeque, julgo extinta a punibilidade do recuperando, qualificado nos 

autos, em decorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, e artigo 110, ambos do Código Penal.

P.R.I.C

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os autos.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 128884 Nr: 7659-5.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olair Ramos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 128884

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Olair Ramos Lopes, 

apenado definitivamente em 02 (dois) anos e 25 (vinte e cinco) dias-multa, 

em regime inicial aberto, cuja sentença transitou em julgado para o 

Ministério Público em 31.10.2006.

Decido.

Verifica-se a prescrição da pretensão executória estatal, ante o decurso 

do lapso temporal de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, inciso V, do 

CP, por aplicar-se à espécie o disposto no art. 110, §1º, do referido 

diploma legal.

Desta maneira, não tendo se iniciado a execução no lapso prescricional 

em espeque, julgo extinta a punibilidade do recuperando, qualificado nos 
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autos, em decorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, e artigo 110, ambos do Código Penal.

P.R.I.C

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os autos.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 76200 Nr: 1536-21.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Lima de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Vieira Ramos - 

OAB:5012-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 76200

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Donizete Lima de Brito, 

apenado definitivamente em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 

15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, cuja sentença transitou em 

julgado para o Ministério Público em 16.02.2007.

Decido.

Verifica-se a prescrição da pretensão executória estatal, ante o decurso 

do lapso temporal de 08 (oito) anos previsto no art. 109, inciso IV, do CP, 

por aplicar-se à espécie o disposto no art. 110, §1º, do referido diploma 

legal.

Desta maneira, não tendo se iniciado a execução no lapso prescricional 

em espeque, julgo extinta a punibilidade do recuperando, qualificado nos 

autos, em decorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, e artigo 110, ambos do Código Penal.

P.R.I.C

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os autos.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239978 Nr: 2848-85.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP

 PROCESSO/CÓD. Nº 239978

 Vistos etc.

Primeiramente, considerando que é de conhecimento deste Juízo que o 

recuperando Cristiano Paula de Oliveira foi recentemente denunciado no 

inquérito policial sob CI 257793, em trâmite neste Juízo, pelos delitos de 

tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, os 

quais foram suspostamente praticados pelo apenado durante o 

cumprimento de sua pena dentro do estabelecimento prisional, nos termos 

da Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça, determino que o Diretor 

da Cadeia Pública local instaure PAD sobre os fatos ora mencionados, 

devendo comunicar a este Juízo o resultado do procedimento.

No mais, à míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do 

cálculo de pena de fl. 191, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230111 Nr: 1885-14.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio André da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106, ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - OAB:17061

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando a advogada do réu para apresentar as 

Alegações Finais no prazo legal.

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94194 Nr: 2544-55.2016.811.0086

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda., Pedro 

Henrique de Toledo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoela Maria Auxiliadora de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2544-55.2016.811.0086 - Código n. 94194.

Vistos, etc.

Nos ditames dos artigos 202 da L. 6.015/73 e 1.010 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte Apelada, na pessoa de seu procurador 

ou pessoalmente caso ausente nos autos Advogado constituído para, 

querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, vista ao Ministério Público e 

após, remetam-se os autos à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 23 de março de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115748 Nr: 1693-45.2018.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Antônio Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): réu desconhecido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO “ad cautelam” que seja expedido mandado de constatação, a 

ser cumprido por Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, devendo o 

Sr. Meirinho relatar detalhadamente se existem indícios de ocupação 

indevida no imóvel objeto da presente ação, tais como construções em 

andamento, certificando-se nos autos tudo o que encontrar de 
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benfeitorias no local. Em sendo positiva a constatação quanto a eventual 

ocupação indevida, determino que na mesma ocasião, PROCEDA-SE a 

identificação dos responsáveis, NOTIFICANDO-OS para que paralisem o 

andamento de qualquer construção no local, bem como que se abstenham 

de ingressar no imóvel objeto da lide até que haja ulterior deliberação, sob 

pena de demolição e aplicação de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil 

reais). A presente determinação deverá ser cumprida com toda cautela 

que se fizer necessária, cabendo ao executor da Ordem Judicial o 

cuidado que se pode exigir em situações desta natureza, evitando-se 

tanto quanto possível o conflito, e solicitando-se o auxílio da Polícia Militar, 

se for preciso. Sem prejuízo das determinações retro proferidas, entendo 

conveniente a justificação do alegado, mormente no intuito de esclarecer 

os fatos delineados, pelo que DESIGNO audiência de justificação para o 

dia 03 de maio de 2018 às 13h30min (Horário Oficial de Mato Grosso), 

anotando-se que as testemunhas, se houver, deverão comparecer ao ato 

processual independentemente de intimação, sendo tal audiência também 

de conciliação. Em tendo sido constatada a alegada ocupação indevida e 

identificados os responsáveis conforme determinado retro, CITEM-SE e 

INTIMEM-SE estes para que compareçam à audiência acompanhados de 

advogado, cientificando-os, ainda, de que o prazo para apresentar 

contestação será contado da intimação do despacho que vier a deferir ou 

não a medida liminarmente pleiteada, nos termos do art. 564, CPC. 

Intime-se a parte Autora por intermédio do seu advogado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36221 Nr: 2557-69.2007.811.0086

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Caneppele

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75938 Nr: 4515-80.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Aparecida Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir José Becker, Anderson José Becker, 

Andressa Aparecida Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76843 Nr: 444-98.2014.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Aparecida Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71024 Nr: 3552-09.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITdA, VTdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA 

para que proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75466 Nr: 4022-06.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francieli Girardi Feijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. LEANDRO WESTPHALEN MICHEL para 

que proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75615 Nr: 4181-46.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Viceli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. LEANDRO WESTPHALEN MICHEL para 

que proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75676 Nr: 4244-71.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio de Avila Viceli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. LEANDRO WESTPHALEN MICHEL para 

que proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79668 Nr: 2784-15.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Francisco Salomão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Yuji Igarashi Semi Joias - ME, Boa Vista 

Serviços S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Drumond Gruppi - 

OAB:SP 163.781, Luan de Moraes Wieczorek - OAB:MT 21.694

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. LUAN DE MORAES WIECZOREK para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90226 Nr: 92-72.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMRM, FDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. LUAN DE MORAES WIECZOREK para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50115 Nr: 1180-24.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celeiro Armazéns Gerais Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha 

Whelan - OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. LUIS FELIPE LAMMEL para que proceda a 

devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51141 Nr: 2176-22.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins e Marques Ltda - ME, Maykel Monteiro 

Martins, Maykel Monteiro Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. LUIS FELIPE LAMMEL para que proceda a 

devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51142 Nr: 2177-07.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. LUIS FELIPE LAMMEL para que proceda a 

devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41297 Nr: 689-85.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Leocadio da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a Dra. MARTA JOSE RODRIGUES para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47170 Nr: 2594-91.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Wilson Dalto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julceu Mognon, Lurdes Albertina Novelli 

Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleonice Alves de Brito Correa 

- OAB:MT 12075, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:287251, 

Wilson Dalto - OAB:MT-1682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a Dra. Mary Christiane Bertaia Dal Maso para 

que proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80729 Nr: 3847-75.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Bertão (Empresario Individual)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Antunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:MT 

3.562-B, Vania dos Santos - OAB:11332/MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. MOACIR RIBEIRO para que proceda a 

devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51392 Nr: 2423-03.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir José Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Borges de Almeida, Helena Rosa da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ONOFRE RONCATO para que proceda a 

devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43097 Nr: 2456-61.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conexão Comércio de Insumos Agrícolas, 

Marlene Correia Carnelocci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a Dra. REBECA ALINE BECKER DE MATOS para 

que proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37118 Nr: 103-82.2008.811.0086

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ROGER KLERISSON ROZÃO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52210 Nr: 3225-98.2011.811.0086

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ROGER KLERISSON ROZÃO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32280 Nr: 1857-30.2006.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celita Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. SANDRO LANZARINI para que proceda a 

devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42689 Nr: 2006-21.2009.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ferreira da Silva, Celita Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. SANDRO LANZARINI para que proceda a 

devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79788 Nr: 2923-64.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augustinho Petri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Radvanski Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dra. THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI 

para que proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77648 Nr: 1162-95.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinho Dall Oglio, Martinho Dall Oglio Junior, Marcelo 

Dall Oglio, Marcio Matias Bertolin Dall Oglio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Arantes Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleandra F. de Souza - OAB:MT 

6249, César Karasiaki - OAB:MT 16837, Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:MT 5425-B, Fernanda Gavioli Fachini - OAB:11032/MT, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANNA LUIZA PRADO FEUSER - OAB:16188/MT, 

Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, Pedro Henrique 

Ferreira Marques - OAB:MT/19486/O, Silvia Soares Ferreira da Silva 

- OAB:MT 14610-O, Valmir Antonio de moraes - OAB:4933, VICTOR 

LEÃO DE CAMPOS - OAB:17915-B/MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. VALMIR ANTONIO DE MORAES para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77790 Nr: 1278-04.2014.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Arantes Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANNA LUIZA PRADO FEUSER - OAB:16188/MT, 

Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, Pedro Henrique 

Ferreira Marques - OAB:MT/19486/O, Silvia Soares Ferreira da Silva 

- OAB:MT 14610-O, Valmir Antonio de moraes - OAB:4933, VICTOR 

LEÃO DE CAMPOS - OAB:17915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Karasiaki - OAB:MT 

16837, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, Flaviano Kleber 

Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. VALMIR ANTONIO DE MORAES para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77791 Nr: 1279-86.2014.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Arantes Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Dall Oglio Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANNA LUIZA PRADO FEUSER - OAB:16188/MT, 

Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, Pedro Henrique 

Ferreira Marques - OAB:MT/19486/O, Silvia Soares Ferreira da Silva 

- OAB:MT 14610-O, Valmir Antonio de moraes - OAB:4933, VICTOR 

LEÃO DE CAMPOS - OAB:17915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Karasiaki - OAB:MT 

16837, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. VALMIR ANTONIO DE MORAES para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94466 Nr: 2716-94.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinho Dall Oglio, Martinho Dall Oglio Junior, Marcelo 

Dall Oglio, Marcio Matias Bertolin Dall Oglio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Arantes Campos, Eudes Nascimento de 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleandra F. de Souza - OAB:MT 

6249, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017, 

Valmir Antonio de moraes - OAB:4933

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. VALMIR ANTONIO DE MORAES para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105410 Nr: 3506-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Ribeiro de Campos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a Dra. VALQUIRIA PEREIRA BARBISA para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27385 Nr: 408-71.2005.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Wieczoreck, Cleusa Cristina Wieczoreck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Vicente Wieczorek, Luan de Moraes 

Wieczorek, Enedina Maria de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13746-O, Vera Maria Batista Lopes (falecida) - OAB:MT 

7.046, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13746-O, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 

18.308, Zilaudio Luiz Pereira - OAB:4.427-MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. VINICIUS PEREIRA MÜLLER para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41964 Nr: 1319-44.2009.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Barosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. VINICIUS PEREIRA MÜLLER para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48512 Nr: 3930-33.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelsi Klein Batistela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco Batistela, O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. VINICIUS PEREIRA MÜLLER para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52103 Nr: 3120-24.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araguaia Móveis e Eletro Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Solimam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. VINICIUS PEREIRA MÜLLER para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36220 Nr: 2556-84.2007.811.0086

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcindo Uggeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36219 Nr: 2555-02.2007.811.0086

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35423 Nr: 1636-13.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enide Azambuja Ribas Uggeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35422 Nr: 1637-95.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelva Antonia Tusset Caneppele

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35307 Nr: 1626-66.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Caneppele

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35306 Nr: 1625-81.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceu Mognon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 1624-96.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcindo Uggeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27434 Nr: 440-76.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon, Gilberto Caneppele, Alcindo 

Uggeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74313 Nr: 2839-97.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Rodrigues da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. GUSTAVO CASTRO GARCIA para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43603 Nr: 2991-87.2009.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselaine Wahlbrink Jauer - 
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OAB:MT 14786

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. GUSTAVO CASTRO GARCIA para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42686 Nr: 4220-82.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Rodrigues da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. GUSTAVO CASTRO GARCIA para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103272 Nr: 2294-85.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.L.B.X. Comércio de Colchões Ltda - ME, Tais 

Mattana, Marli Ines Minosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. FERNANDO DORIVAL DE MATTOS para 

que proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71758 Nr: 321-37.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdO, DGdOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliane Raspini - OAB:14.330/MT, 

Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 

14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. FERNANDO DORIVAL DE MATTOS para 

que proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54518 Nr: 1999-24.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Aparecida Rodrigues Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anédio Aparecido Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. EDSON MACHADO BARRETO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39477 Nr: 2438-74.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dieke Deonisio Drescher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG Comércio de Peças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, Sandro Lanzarini 

- OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Márcio José Cossetin - OAB:MT 8982

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. CÍCERO AUGUSTO MILAN para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38683 Nr: 1707-78.2008.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dieke Deonisio Drescher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG Comércio de Peças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Márcio José Cossetin - OAB:MT 8982

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. CÍCERO AUGUSTO MILAN para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94504 Nr: 2730-78.2016.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Carlos Damke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. CESAR ROBERTO BONI para que proceda 

a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, 
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sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41041 Nr: 405-77.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Luiz Kayser - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ARNALDO RAUEN DELPIZZO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29908 Nr: 2670-91.2005.811.0086

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Machado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdirço de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Joao Rhicardo Campos Marques - OAB:10.391-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ARNALDO RAUEN DELPIZZO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000351-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO CONCEICAO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000351-79.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de 

urgência para exclusão do nome do requerente dos cadastros de 

inadimplentes e liberação de limite da conta corrente e pedido indenizatório 

por danos morais, ajuizada pelo requerente CIRO CONCEIÇÃO MARTINS, 

em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos já qualificados nos autos. Após 

instruir seus pedidos com os documentos que entendeu necessários, no 

ID n°. 12231895, o requerente informou que os autos foram protocolizados 

equivocadamente na Justiça Comum, sendo que desejava que o feito 

houvesse sido protocolizado perante o Juizado Especial desta Comarca, 

razão pela qual postulou para que fosse o feito desconsiderado e 

arquivado. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, consigno que não é possível arquivar o processo de 

conhecimento já distribuído sem que haja uma sentença com ou sem 

resolução do mérito com a respectiva determinação. Sendo assim, recebo 

o pedido autoral como manifestação pela desistência da demanda. Desta 

feita, considerando que não houve o recebimento da inicial, tampouco a 

citação da parte contrária, HOMOLOGO de plano a desistência 

manifestada pelo demandante e julgo extinto o PROCESSO sem resolução 

de mérito, consoante artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil. 

Transitada em julgado esta, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo. Tendo em vista que deu causa à instauração da 

demanda e que não formulou pedido de concessão da gratuidade da 

Justiça, condeno ao autor ao pagamento das custas processuais, 

conforme artigo 90, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. NOVA MUTUM, 20 de março de 

2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77365 Nr: 914-32.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, intime-se a parte requerente a fim de, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte requerida ou 

comprovação por meio de juntada de documentos nos autos que tentou 

localizar o endereço.Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71332 Nr: 3865-67.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Xavier Pivetta, Rui Cesar Costa Balan, 

Jorge Dalla Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594

 Intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código de 

Processo Civil.Com a proposta de honorários, intimem-se os requeridos 

para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se manifestarem 

acerca desta, bem como para em caso de concordância, procederem ao 

depósito da verba honorária.O inicio dos trabalhos periciais somente se 

iniciará com o depósito integral da verba honorária em juízo. Havendo 

requerimento da empresa nomeada para a pericia, fica desde logo 

deferida à liberação de 50% da verba honorária para realização dos 

trabalhos, com o restante condicionado à homologação do laudo. Os 

trabalhos deverão se iniciar no prazo de até 10 (dez) dias após a 

liberação da 1ª parte dos honorários, ou da intimação pela Gestora 

Judiciária, em caso de não ser requerido aquele adiantamento. O laudo 

deverá ser juntado aos autos em 15 (quinze) dias, a contar do início dos 

trabalhos.Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, pelo prazo de 15 (quinze) dias e venham conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77163 Nr: 748-97.2014.811.0086
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 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVSdO, MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Inicialmente, a presente ação de alimentos tramita apensa à 

execução dos alimentos provisórios sob o n°. 5145-34.2016.811.0086, 

código 98041, sendo que neste feito, a parte autora informou novo 

endereço para tentativa de citação do demandado. Desta feita, não 

obstante tenha sido realizada a citação do requerido por edital nesta 

demanda, não há óbice para que a sua citação pessoal seja tentada por 

mais uma vez. Sendo assim, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Cuiabá/MT, a fim de que seja dado cumprimento ao mandado de citação do 

requerido MAURÍCIO LIMA DE OLIVEIRA, no endereço indicado às fls. 

19/20 da execução n°. 5145-34.2016.811.0086, código 98041, assim como 

do mandado de intimação para audiência de conciliação, instrução e 

julgamento. Portanto, designo nova audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 26 / 06 / 2018, às 13 h 30 min. Outrossim, intime-se a 

representante da autora para que compareça à audiência, acompanhada 

de seu procurador e suas testemunhas, independente de prévio depósito 

de rol, importando a sua ausência em extinção e arquivamento do 

processo. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37504 Nr: 498-74.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Valcanaia, Sergio Paulo Valcanaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamar Francisconi Silva Filho - 

OAB:7954/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Santana Franco - 

OAB:4255/MT, Antonio rogério Assunção da Costa - OAB:7030, 

Ronaldo Cesário da Silva - OAB:6781/MT

 Vistos.

Tendo em vista a impugnação aos honorários periciais apresentada à fl. 

246, intime-se o perito para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca desta.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40934 Nr: 356-36.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Alves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Laurini Rutsatz - 

OAB:14.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os 

documentos solicitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 

176.

Apresentados os documentos, intime-se o requerido para cumprimento da 

ordem judicial.

No mais, certifique-se a tempestividade do recurso de apelação interposto 

às fls. 177/182.

Em seguida, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40934 Nr: 356-36.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Alves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Laurini Rutsatz - 

OAB:14.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os 

documentos solicitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 

176.

Apresentados os documentos, intime-se o requerido para cumprimento da 

ordem judicial.

No mais, certifique-se a tempestividade do recurso de apelação interposto 

às fls. 177/182.

Em seguida, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70911 Nr: 3429-11.2012.811.0086

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli de Lima Benghi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Mega Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Certifique a secretaria quanto o trânsito em julgado da sentença de fls. 

66/67.

Não tendo sido interposto recurso e nada tendo sido requerido, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98041 Nr: 5145-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVSdO, MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi fornecido novo endereço às fls. 19/20 pela parte 

exequente, expeça-se carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT, a fim de 

que seja dado cumprimento ao mandado de citação do executado 

MAURÍCIO LIMA DE OLIVEIRA, no endereço ali mencionado.

Proceda-se à expedição de ofício à empresa MONTANTE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, suposto local de trabalho do executado, localizada 

no endereço indicado às fls. 19/20, para que proceda ao desconto mensal 

da folha de pagamento do executado do valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, concernente às 

prestações alimentícias vincendas, com a transferência dos valores para 

a conta bancária indicada às fls. 20, nos termos do artigo 529, do CPC.

Após a devolução da carta precatória pelo Juízo deprecado, intime-se o 

exequente para informar se houve o respectivo pagamento ou não, e 

requerer o prosseguimento da execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, abra-se vistas dos autos ao Parquet para requerer o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79446 Nr: 3515-11.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maregilda Evangelista Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria de Siqueira - 

OAB:MT 18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

proposta por BANCO ITAUCARD S/A em face de MAREGILDA 

EVANGELISTA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 À fl. 37, os autos foram impulsionados com a finalidade de intimar a parte 

autora, através de seu advogado, para providenciar o pagamento da 

diligência do meirinho, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo.

À fl. 50, carta de intimação foi expedida.

 À fl. 51, parte autora intimada pessoalmente, conforme aviso de 

recebimento positivo.

 À fl. 52, certificado o transcurso do prazo sem qualquer manifestação da 

parte autora.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo, a parte 

requerente quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 52.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN.

Custas pelo requerente nos termos do artigo 90 do Código de Processo 

Civil.

Sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77838 Nr: 1322-23.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacques Gama Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A (Nova Mutum)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Wurzius - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A, Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, deixo de 

modificar ou rever qualquer cláusula contratual referentes ao contrato de 

financiamento bancário na modalidade CDC mediante alienação fiduciária, 

celebrado pelas partes.Em virtude de sua sucumbência, condeno a parte 

demandante ao pagamento das custas processuais, as quais já foram 

recolhidas no momento do ajuizamento da lide, assim como ao pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% do 

valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77473 Nr: 1008-77.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Ermano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:MT 13.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda a retificação do nome do requerido na capa dos autos e junto ao 

Sistema Apolo para fazer constar “Wagner Germano de Oliveira”.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53975 Nr: 1467-50.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pirajá Luiz Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rhicardo Campos Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 43 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 01(um) ano, conforme requerido pela parte 

exequente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54136 Nr: 1623-38.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli de Lima Benghi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Mega Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

 Às fls. 168/171, o perito nomeado nos autos apresentou proposta de 

honorários no importe de R$ 8.014,82 (oito mil e quatorze reais e oitenta e 

dois centavos).

Instado a se manifestar a respeito da proposta de honorários da perícia, a 

parte requerente pugnou pela redução do valor apresentado pelo perito, 

sob o argumento de que o valor é elevado devido a situação econômica 

em que se encontra.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a parte requerida, 

pois, considerando o grau de complexidade da perícia a ser realizada, o 

valor indicado a título de honorários periciais não é exorbitante.

Desse modo, mantenho os honorários periciais na importância de R$ 

8.014,82 (oito mil e quatorze reais e oitenta e dois centavos), de forma que 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o requerente efetuar o depósito 

dos referidos valores.

Intimem-se as partes e o perito da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47421 Nr: 2845-12.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir de Campos Gladk Petrenko

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por NADIR DE CAMPOS GLADK PETRENKO em 

face de MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM –MT, ambos devidamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 517 de 924



qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 195/196, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 195/196, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas e taxas processuais, bem como honorários advocatícios na forma 

do acordo.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53897 Nr: 1397-33.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C da Silva Gas - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Gustavo Rodrigo 

Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que a requerida está em local incerto e não sabido, bem 

como a parte requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a 

parte requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos 

termos do artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51248 Nr: 2281-96.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. Montagens de Câmara Frigoríficas Ltda, 

Valdirene da Silva Fontoura, Inácio Dilkin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77639 Nr: 1156-88.2014.811.0086

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Silva Santiago Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Grando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Sarmento Ferreira 

- OAB:MT 6551-A, Andre Luiz Cardozo Santos - OAB:MT/7.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Antonio Siqueira 

Campos - OAB:MT 3.759, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 

7.303-A

 Vistos.

Trasladem-se cópias da sentença de fls. 18/19 e do acórdão de fls. 41/44 

para os autos de Código 74829.

No mais, intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77638 Nr: 1155-06.2014.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Silva Santiago Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Grando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Sarmento Ferreira 

- OAB:MT 6551-A, Andre Luiz Cardozo Santos - OAB:MT/7.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Antonio Siqueira 

Campos - OAB:MT 3.759, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 

7.303-A

 Vistos.

Trasladem-se cópias da sentença de fls. 27/29 e do acórdão de fls. 55/57 

para os autos de Código 74829.

No mais, intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51177 Nr: 2212-64.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdS, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiciqueli de Oliveira Grisoste 

Figueiredo - OAB:13325/MT, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando a renúncia de fls. 438, NOMEIO como perito o Dr. Rodrigo 

Mustafa de Albuquerque, podendo ser localizado no seguinte endereço: 

Rua dos Jatobás, 684, AP 08, Jardim das Orquídeas, Nova Mutum/MT, 

telefone: (65) 99958-8133.

Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de (05) cinco dias, se 

manifeste acerca do aceite ou não da nomeação, de modo que aceita a 

nomeação, designe data para realização da perícia.

 Ressalto que os honorários periciais se encontram fixados na decisão de 

fls. 416/417.

Após, intimem-se as partes para se manifestar acerca desta nomeação, 

cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda não tenham 

apresentado e indicar assistente técnico.

Após a vinda aos autos do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do 

CPC.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3760 Nr: 1408-43.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Comercial Capelinha Ltda., Palmiro Guirro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebiades Zambenedetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 
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OAB:MT 2.772-A, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:MT 9029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Executada, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 82 , requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103957 Nr: 2731-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuda da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vercilei José Arbugeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDER RESINO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 2731-29.2017.811.0086, Protocolo 

103957, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70676 Nr: 3173-68.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Nogueira, Dirce Fonseca Meirelles Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clecio Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Nos termos da legislação vigente, considerando o petitório de fl. 168, bem 

como a ausência de endereço atualizado da parte requerida, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar as partes, na pessoa do seus 

procuradores, para comparecerem a audiência designada no dia 

16/05/2018 às 13:30h, na sede do Fórum da Comarca de Nova Mutum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74127 Nr: 2648-52.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Precon Goiás Industrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedroso e Ferreira Ltda., Rodrigo Correa de 

Almeida Ferreira, Tathiane Francieli Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Gomiero Júnior - 

OAB:154.733 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando o petitório de fl. 87, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que comprove nos autos a publicação do edital, dando 

andamento ao feito, sob pena de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72016 Nr: 517-07.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para que providencie preparo para 

expedição de nova Carta Precatória, tendo em vista a devolução da 

missiva às fls. 97/100, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90175 Nr: 56-30.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. Thom Com de Artigos do Vestuario Ltda. - 

ME, Herbert Costa Thomann, Erica Camargo Bomdispacho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico que nesta data, em busca realizada no site do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso, não foi localizada a distribuição da Carta Precatória 

informada no petitório de fls. 84/85. Em ato contínuo, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade de intimar o 

procurador da parte exequente, para que informe especificamente nos 

autos o número, bem como o código de distribuição de referida Carta 

Precatória, conforme despacho de fls. 82, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53419 Nr: 923-62.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTML, LT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Lauer Murta - 

OAB:MT 16.361-A

 Vistos.

Ante a impossibilidade de atendimento ao requerimento de fls. 72, porque o 

executado já foi colocado em liberdade quando da expedição do alvará de 

soltura, abra-se vistas à Defensoria Pública e após ao Ministério Público, 

para requererem o prosseguimento da execução.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104924 Nr: 3250-04.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B&GL-M, FBL, FBG, DF&BG-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Portanto, a questão sobre a concessão do benefício da 

Gratuidade da Justiça aos autores já foi apreciada e, tendo em vista que 

os requerentes não agravaram da respectiva decisão, houve a preclusão, 

tendo em vista que o pedido de reconsideração não interrompe ou 

suspende o prazo recursal. Ademais, não há fatos novos que possam 

ensejar a alteração da decisão proferida em face dos demandantes, não 

obstante tenham alegado que a pessoa jurídica encontra-se inativa. O 

benefício da Gratuidade da Justiça deve ser reservado justamente 

àquelas pessoas que realmente dela necessitam, considerando que os 

serviços prestados pelo Poder Judiciário devem ser custeados, como 

qualquer outro serviço desempenhado pela Administração Pública ou pela 

iniciativa privada. Destarte, consigno também que o pedido para 

recolhimento das custas ao final também deve ser indeferido, visto que o 

artigo 90, § 3°, do CPC estabelece que, se houver transação entre as 

partes antes da prolação de sentença, as partes ficariam dispensadas do 

pagamento das custas processuais remanescentes. Desta feita, o Poder 

Judiciário corre o risco de não receber pelos serviços prestados. Por isso, 

intimem-se os autores para recolher o valor das custas processuais, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 290, c/c artigo 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Após decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98394 Nr: 5370-54.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos. A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude da especialização do 

profissional, bem como pelo fato de que é um dos poucos médicos desta 

Comarca cadastrado no referido sistema. Intimem-se as partes para 

exercer o disposto no artigo 465, § 1°, incisos I, II e III, do CPC. Após, a 

intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e dos quesitos apresentados pelas 

partes (art. 465, III, CPC), bem como da expressa menção à necessidade 

de comunicação a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. Fica desde já 

determinado que o profissional agende data para a realização da perícia, 

devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do artigo 477, § 1º, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para manifestação sobre o 

laudo, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97011 Nr: 4458-57.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Teresinha de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos. Apesar de ter sido nomeada como perita a Dra. Isabela Guerra 

Lima e considerando que em outros feitos de natureza previdenciária a 

referida médica renunciou a sua nomeação, REVOGO a nomeação 

realizada e nomeio como perito o Dr. Rodrigo Mustafa de Albuquerque, 

podendo ser localizado à Rua dos Jatobás, n°. 684, apto 08, bairro Jardim 

das Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o telefone n°. 065 99958-8133, 

sendo que o laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, 

após a realização da perícia. A título de remuneração, fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo 

Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude 

da especialização do profissional, bem como pelo fato de que é um dos 

poucos médicos desta Comarca cadastrado no referido sistema. 

Intimem-se as partes para exercer o disposto no artigo 465, § 1°, inciso I, 

do CPC. Após, a intimação do perito para a realização da perícia deverá 

seguir acompanhada de cópia desta decisão e dos quesitos apresentados 

pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. 

Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal. Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do 

artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo, certifique-se e tornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92499 Nr: 1510-45.2016.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPS - Concessionária da Exploração da Rodovia MT 

235-Km 05, Associação dos Beneficiários da Rodovia da Produção.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Marconzoni, Nilva Maria Pena 

Marcanzoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 83/86 e 

JULGO PROCEDENTE a presente ação de reintegração de posse, ajuizada 

pela requerente SPS CONCESSIONÁRIA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA 

MT 235 COM EXTENSÃO DE 113KM LTDA, em face dos requeridos 

ADEMIR MARCONZONI e NILVA MARIA PENA MARCONZONI, e JULGO 

EXTINTO O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Ante a sua total sucumbência, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com 

base no art. 85, § 2º do CPC.Transitada em julgado esta sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, caso não iniciada a fase de execução do 

julgado no prazo legal.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89678 Nr: 4817-41.2015.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPS - Concessionária da Exploração da Rodovia MT 

235-Km 05, Associação dos Beneficiários da Rodovia da Produção.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Ioris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 308/311 e 

JULGO PROCEDENTE a presente ação de reintegração de posse, ajuizada 

pela requerente SPS CONCESSIONÁRIA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA 

MT 235 COM EXTENSÃO DE 113KM LTDA, em face do requerido PAULO 

CÉSAR IÓRIS, e JULGO EXTINTO O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Ante a sua 

total sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC.Transitada em julgado esta 

sentença, remetam-se os autos ao arquivo, caso não iniciada a fase de 

execução do julgado no prazo legal.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72816 Nr: 1335-56.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHBP, VNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues Teixeira - 

OAB:87.446 - PR, Luan de Moraes Wieczorek - OAB:MT 21.694

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução de alimentos propostas por GABRIEL 

HENRIQUE BRIONI PETRICO, em face do executado LUIZ ANDRÉ PETRICO, 

todos já qualificados nos autos.

Às fls. 38 foi decretada a prisão civil do executado, porque o executado 
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não comprovou a sua impossibilidade de efetuar o pagamento da 

prestação alimentícia.

Às fls. 82, as partes noticiaram a entabulação de acordo, o qual foi 

homologado às fls. 88 e determinada a expedição do alvará de soltura em 

favor do executado.

Contudo, às fls. 118, a parte exequente informa que o executado deixou 

de cumprir com a pensão alimentícia dos meses de outubro e novembro de 

2017, parcelas vencidas no curso da lide, requerendo a decretação da 

prisão civil.

Às fls. 120, o Ministério Público pugnou para que o executado fosse 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias, ou 

apresentar justificativa, sob pena de decretação da prisão civil.

Sendo assim, antes de se decretar a sua prisão civil, tenho como 

imprescindível nova intimação do executado para efetuar voluntariamente 

o adimplemento do débito remanescente.

Intime-se o executado para, em 03 (três) dias, pagar o débito reclamado 

referente às prestações vencidas na data do efetivo pagamento, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão, tudo nos moldes do artigo 528, § 3°, do Código de 

Processo Civil.

 Advirta-se o executado no mandado que, caso ele não efetue o 

pagamento nem apresente justificativa plausível a ser analisada pelo juiz, 

sendo regularmente citado, além de ser protestado o pronunciamento 

judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) 

meses, consignando, ainda, que o cumprimento da pena eventualmente 

imposta não o eximirá de cumprir a obrigação, na forma do artigo 323 do 

Código Processual Civil.

Esclareça-se ainda ao devedor que, ao pagar a prestação, ficará 

suspensa a ordem de prisão porventura decretada, ou se expedirá 

incontinenti o alvará de soltura, conforme a hipótese.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78994 Nr: 2217-81.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALWS, MSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública às fls. 69.

Intime-se a representante da exequente pessoalmente, para que 

comprove habilitação que lhe confira capacidade postulatória ou manifeste 

interesse expresso em continuar a ser patrocinada pela Defensoria 

Pública, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78583 Nr: 1866-11.2014.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Varella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Battaglini Romão, Cleunice Alves, 

Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos. Desse modo, intime-se a parte requerente a fim de, no prazo de 

05 (cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte 

requerida/confinante ou comprovação por meio de juntada de documentos 

nos autos que tentou localizar o endereço. Ressalto que parte pode se 

utilizar da consulta a bancos de dados privados, como o disponibilizado 

pela Associação Comercial deste Município. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70561 Nr: 3109-58.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFLW, ISL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença que estabelece obrigação 

alimentar, promovida pelo exequente EDUARDO FELIPE LIMA WAGNER, 

representado por sua genitora Irene Soares Lima, contra o executado 

CLEBERSON LUIS WAGNER, todos já qualificados nos autos.

Às fls. 72 foi noticiada a citação do executado para efetuar o pagamento 

das parcelas atrasadas, porém, às fls. 74 foi certificado o decurso de 

prazo para pagamento ou apresentação de justificação.

Desta feita, intime-se o exequente, na pessoa de seu advogado, para 

requerer o que entender de direito acerca do prosseguimento desta 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 218, § 3°, do 

CPC, sob pena de extinção e arquivamento da execução.

Após a vinda da manifestação do exequente, abra-se vistas dos autos ao 

Ministério Público.

Por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95779 Nr: 3569-06.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Cabalheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de benefício previdenciário de pensão 

por morte, promovida pela requerente ELIANE CABALHEIRO, companheira 

do de cujus Lino Krajewski, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos.

A inicial foi recebida às fls. 105/106-v, indeferindo o requerimento de 

antecipação de tutela, deferindo o benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita e determinando a citação do requerido.

 Às fls. 108/120 foi encartada contestação apresentada pelo demandado, 

não trazendo em seu bojo qualquer matéria preliminar ou prejudicial ao 

conhecimento do mérito.

Trouxe anexos os documentos de fls. 121/128.

Em seguida, a parte autora impugnou a contestação, reiterando seus 

pedidos iniciais, às fls. 130/135, indicando três testemunhas para serem 

ouvidas em audiência de instrução e julgamento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que não foram alegadas matérias preliminares ou 

prejudiciais ao conhecimento do mérito na presente ação previdenciária, 

DOU O FEITO POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como pontos controvertidos a condição do de cujus 

de segurado da previdência social e a condição de dependente da autora 

em relação ao de cujus.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 / 04 

/ 2018, às 14 h 30 min para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.

Intimem-se o requerente e o requerido para indicarem a qualificação das 

testemunhas que desejam ouvir no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 357, § 4°, do Código de Processo Civil.

Ressalto que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.
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 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEGORINI RIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010360-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO PEGORINI RIGO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Referente a matéria disposta nos autos, necessário 

salientar a decisão proferida pelo Presidente do E.TJMT, nos autos do 

Processo n. 53157/2015, datada de 05/04/2017, que determinou a 

suspensão das decisões precárias (liminares) em que se discute a 

legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão 

(TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no Estado de Mato 

Grosso, em razão da existência Recurso Especial 1163020-RS, que 

tramita junto ao Superior Tribunal de Justiça, discutindo a legalidade da 

cobrança de ICMS nas referidas tarifas, e, considerando que o art. 489, § 

1º, VI, do Código de Processo Civil, exige, sob pena de ausência de 

fundamentação na sentença, a observância dos precedentes dos 

tribunais. Desta forma, DETERMINO a suspensão dos autos até o deslinde 

da controvérsia junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DO ROSARIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010328-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SELMA DO ROSARIO OLIVEIRA REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Rejeito a 

preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial, posto que as provas existentes nos autos 

se mostram suficientes para a elucidação da questão. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por um débito que alega desconhecer, aduzindo 

que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de 

contrato de financiamento junto ao banco devidamente assinado pela 

Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação do serviço. 

Em que pese o pedido de perícia grafotécnica a mesma é desnecessária, 

pois as assinaturas acostadas nos aocntratos juntados são idênticas e 

semelhantes a todas as outras asssinaturas acostadas na inicial pela 

reclamante, portanto não há que se falar em fraude. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pela Reclamada, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). No mais, 

cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação 

apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi 

feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável para realizar a 

prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada 

a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda em relação ao registro 

existente em nome do autor, haja vista que a abertura do cadastro não 

ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco 

Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença 

mantida por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do nome do 

Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular 

do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de 

provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para 

atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 
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MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HEGILLY CORREIA MIILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - RJ095502 (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: HEGILLY CORREIA MIILLER 

Dados do Processo: Processo: 1000327-85.2017.8.11.0086 Valor causa: 

0,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/07/2018 

Hora: 16:40 REQUERENTE: HEGILLY CORREIA MIILLER Advogados do(a) 

REQUERENTE: THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A, DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A Nome: HEGILLY CORREIA MIILLER 

Endereço: Rua dos Cedros, 209, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 

SOCIEDADE ANONIMA Advogados do(a) REQUERIDO: MARCIO VINICIUS 

COSTA PEREIRA - RJ0084367A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - 

RJ095502, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - MT0008117A-O Nome: 

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Endereço: 

PRAÇA COSTA PEREIRA, 210, 3 andar, CENTRO, VITÓRIA - ES - CEP: 

29010-080 Senhor(a): REQUERENTE: HEGILLY CORREIA MIILLER Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 26 de março de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METODO DESENVOLVIMENTO URBANO E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: SERAFIM ALVES RODRIGUES 

Dados do Processo: Processo: 1000331-25.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 30.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: SERAFIM ALVES RODRIGUES Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO DA PIEVE - MT0011284S Nome: SERAFIM 

ALVES RODRIGUES Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 

343, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 REQUERIDO: 

METODO DESENVOLVIMENTO URBANO E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: METODO 

DESENVOLVIMENTO URBANO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- EPP Endereço: AVENIDA DAS ARARAS, 329, CENTRO, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca da juntada do AR/Mandado 

Negativo retro, para que informe o endereço atualizado do Requerido, ou 

requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Nova Mutum - MT, 27 de fevereiro de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000459-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA TEREZA FAUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ROSILDA TEREZA FAUSTINO DE 

OLIVEIRA Dados do Processo: Processo: 1000459-45.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 15.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 11/07/2018 Hora: 17:00 REQUERENTE: ROSILDA TEREZA FAUSTINO 

DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: MARLUCY PEREIRA DA 

SILVA - MT0016016A Nome: ROSILDA TEREZA FAUSTINO DE OLIVEIRA 
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Endereço: Rua das Mangueiras, 613, w, Bela Vista, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado do(a) REQUERIDO: DIOGO LOPES 

VILELA BERBEL - PR0041766A Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT0003056A Nome: MOVEIS ROMERA LTDA 

Endereço: Avenida das Uirapurus, 130, W, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 Nome: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Endereço: PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO, 20, LOSANGO, CENTRO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 20010-010 Senhor(a): REQUERENTE: ROSILDA 

TEREZA FAUSTINO DE OLIVEIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

27 de fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-15.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010414-15.2016.8.11.0086 Valor causa: R$ 

35.200,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: EDISON DE SOUZA BORGES 

Advogado do(a) REQUERENTE: CESAR ROBERTO BONI - MT0008268A 

REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogados do(a) REQUERIDO: LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

MT0022246S, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 12174090 

é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente recolheu devidamente o 

preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo 

a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 26 

de março de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HEGILLY CORREIA MIILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - RJ095502 (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: ESPIRITO SANTO 

CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Dados do Processo: 

Processo:  1000327-85 .2017.8 .11 .0086 Va lo r  causa:  0 ,00  

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/07/2018 Hora: 

16:40 REQUERENTE: HEGILLY CORREIA MIILLER Advogados do(a) 

REQUERENTE: THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A, DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A REQUERIDO: ESPIRITO SANTO 

CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Nome: ESPIRITO SANTO 

CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Endereço: PRAÇA COSTA 

PEREIRA, 210, 3 andar, CENTRO, VITÓRIA - ES - CEP: 29010-080 

Advogados do(a) REQUERIDO: MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - 

RJ0084367A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - MT0008117A-O Senhor(a): REQUERIDO: 

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 26 de março de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000459-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA TEREZA FAUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: MOVEIS ROMERA 

LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Dados do Processo: 

Processo: 1000459-45.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 15.000,00 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) Audiência: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/07/2018 Hora: 17:00 

REQUERENTE: ROSILDA TEREZA FAUSTINO DE OLIVEIRA Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - MT0016016A 
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REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Nome: MOVEIS ROMERA LTDA Endereço: Avenida das 

Uirapurus, 130, W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Endereço: PRAÇA QUINZE 

DE NOVEMBRO, 20, LOSANGO, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20010-010 Advogado do(a) REQUERIDO: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - 

PR0041766A Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA 

MARI - MT0003056A Senhor(a): REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 27 de fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112218 Nr: 7132-71.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Isto posto, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor do 

acusado FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, condicionado ao 

cumprimento das seguintes medidas cautelares:1.Comparecimento a todos 

os atos do processo para o qual for intimado;2.Não mudar-se de endereço 

sem comunicar ao juízo;Justifico a não aplicação de medidas cautelares 

consistentes na proibição de aproximação da vítima, pelo fato de ela não 

ter manifestado nenhum interesse nesse sentido, pelo que não cabe ao 

juízo impor medida que refletiria também na esfera de direitos 

dela.Expeça-se alvará de soltura em favor do réu, para que seja colocado 

em incontinente liberdade, constando que a soltura não ocorrerá se por 

outro motivo tiver que permanecer preso, consignando-se as advertências 

de praxe, salientando-se que o descumprimento das medidas cautelares 

alternativas da prisão ora impostas, ensejarão à decretação de sua prisão 

preventiva, nos termos dos arts. 282, §4º, do CPP, Nos termos do art. 21 

da Lei, intime-se a vítima do teor desta decisão.Ciência ao Ministério. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25506 Nr: 293-21.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Givanildo Gomes - OAB:MT 12.635, 

Valdir Miquelin - OAB:4613, Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591/MT

 Ante o exposto, julgo e declaro extinta a punibilidade do denunciado 

Vanderlei Fiori, qualificado nos autos, em reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva estatal, em relação aos fatos narrados na denúncia, 

subsumidos ao tipo penal do artigo 129, caput do CP. Inteligência dos arts. 

107, inciso IV, 1.ª figura, e 109, incisos V, do Código Penal.Dou a presente 

por publicada em plenário, saindo as partes intimadas.Registre-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86024 Nr: 2560-43.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86024 Nr: 2560-43.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 “Vistos.

Defiro o pedido da defesa e determino a juntada da procuração ora 

juntada.

Ante a ausência da testemunha Manoel Aquino de Assis, designo 

audiência para o dia 03/09/2018, às 16h00min. para sua inquirição e para 

interrogatório do réu.

Requisite-se uma vez mais o policial.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101989 Nr: 1557-76.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Recebo a inicial.

Cite-se a parte executada para pagar a dívida indicada na exordial no 

prazo de 3 (três) dias (art. 829, caput, CPC), contados da citação, ou 
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apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada do 

mandado de citação aos autos (art. 915, CPC).

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada.

Fixo os honorários do advogado em 10% do valor da causa (art. 827, 

caput, CPC), salientando que, em caso de integral pagamento no prazo de 

3 (três) dias, a verba honorária seja reduzida pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100843 Nr: 922-95.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA & MENEGHETTI LTDA-EPP, LAIR DA 

ROSA, LEONILDES MENEGUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Recebo a inicial.

Cite-se a parte executada para pagar a dívida indicada na exordial no 

prazo de 3 (três) dias (art. 829, caput, CPC), contados da citação, ou 

apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada do 

mandado de citação aos autos (art. 915, CPC).

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada.

Fixo os honorários do advogado em 10% do valor da causa (art. 827, 

caput, CPC), salientando que, em caso de integral pagamento no prazo de 

3 (três) dias, a verba honorária seja reduzida pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100735 Nr: 877-91.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME PAZETTO, APARECIDA MENEZES 

PAZETTO, VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO, SANTA CLARA 

ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA, ROBISON APARECIDO PAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Recebo a inicial.

Cite-se a parte executada para pagar a dívida indicada na exordial no 

prazo de 3 (três) dias (art. 829, caput, CPC), contados da citação, ou 

apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada do 

mandado de citação aos autos (art. 915, CPC).

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada.

Fixo os honorários do advogado em 10% do valor da causa (art. 827, 

caput, CPC), salientando que, em caso de integral pagamento no prazo de 

3 (três) dias, a verba honorária seja reduzida pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101097 Nr: 1032-94.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Recebo a inicial.

Cite-se a parte executada para pagar a dívida indicada na exordial no 

prazo de 3 (três) dias (art. 829, caput, CPC), contados da citação, ou 

apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada do 

mandado de citação aos autos (art. 915, CPC).

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada.

Fixo os honorários do advogado em 10% do valor da causa (art. 827, 

caput, CPC), salientando que, em caso de integral pagamento no prazo de 

3 (três) dias, a verba honorária seja reduzida pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101375 Nr: 1192-22.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE FATIMA JASCOSKI FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso, a parte autora apresenta insuficiência de recursos para pagar 

as custas processuais, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na 

forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender ao 

contido nos incisos do §1º do art. 98 do CPC. A concessão da gratuidade 

não afasta, (i) a responsabilidade da parte autora/beneficiário(a) pelas 

despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de 

sua sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); (ii) o dever da parte 

autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas.2.Da audiência de conciliação ou mediação.Através do Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a Advocacia Geral da União 

informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em 

que forem partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista 

versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a formalização de 

acordo antes da completa instrução do feito. Sendo assim, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação, pois o expediente 

conciliatório se resumiria em morosidade, atentando contra os princípios 

da celeridade e da economia processual.3. Da citação e intimação.Cite-se 

o réu para apresentar contestação no prazo de quinze dias (CPC, art. 335, 

inc. III c/c 231 c/c 183), ficando o réu ciente de que, não respondendo, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inc. II). Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado 

para que, apresente impugnação à contestação no prazo de quinze 

dias.Após, conclusos para saneamento do feito.Intimem-se. Cumpra-se na 

forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101384 Nr: 1198-29.2018.811.0012

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise da exordial, verifica-se que esta não se trata de peça de 

ingresso com a finalidade de iniciar um novo feito, mas tão somente 

petição incidental, pela qual pretende a requerente o desbloqueio de 

quantia constrita em sua conta bancária, em razão de decisão proferida 

nos autos de Código nº 10154 (processo nº 1453-12.2003).

Destarte, cancele-se a distribuição do presente feito, promovendo-se a 

juntada das peças nele constantes aos autos de código nº 10154; 

encaminhando concluso ao Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 101955 Nr: 1538-70.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesiane Viccari Pinto, CLAUDIMAR MARTINS 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Recebo a inicial.

Cite-se a parte executada para pagar a dívida indicada na exordial no 

prazo de 3 (três) dias (art. 829, caput, CPC), contados da citação, ou 

apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada do 

mandado de citação aos autos (art. 915, CPC).

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada.

Fixo os honorários do advogado em 10% do valor da causa (art. 827, 

caput, CPC), salientando que, em caso de integral pagamento no prazo de 

3 (três) dias, a verba honorária seja reduzida pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100407 Nr: 701-15.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO A ORPINELLI COMERCIO, RONALDO 

ADRIANO ORPIRELLI, WESCLEY PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Recebo a inicial.

Cite-se a parte executada para pagar a dívida indicada na exordial no 

prazo de 3 (três) dias (art. 829, caput, CPC), contados da citação, ou 

apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada do 

mandado de citação aos autos (art. 915, CPC).

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada.

Fixo os honorários do advogado em 10% do valor da causa (art. 827, 

caput, CPC), salientando que, em caso de integral pagamento no prazo de 

3 (três) dias, a verba honorária seja reduzida pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101595 Nr: 1331-71.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA & MENEGHETTI LTDA-EPP, LEONILDES 

MENEGUETTI, LAIR DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Recebo a inicial.

Cite-se a parte executada para pagar a dívida indicada na exordial no 

prazo de 3 (três) dias (art. 829, caput, CPC), contados da citação, ou 

apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada do 

mandado de citação aos autos (art. 915, CPC).

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada.

Fixo os honorários do advogado em 10% do valor da causa (art. 827, 

caput, CPC), salientando que, em caso de integral pagamento no prazo de 

3 (três) dias, a verba honorária seja reduzida pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 99851 Nr: 392-91.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DANIELLI, RUBIAMAR DANIELLI, 

CLAUDIMAR MARTINS PINTO, Clesiane Viccari Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Recebo a inicial.

Cite-se a parte executada para pagar a dívida indicada na exordial no 

prazo de 3 (três) dias (art. 829, caput, CPC), contados da citação, ou 

apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada do 

mandado de citação aos autos (art. 915, CPC).

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada.

Fixo os honorários do advogado em 10% do valor da causa (art. 827, 

caput, CPC), salientando que, em caso de integral pagamento no prazo de 

3 (três) dias, a verba honorária seja reduzida pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101374 Nr: 1191-37.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL ALVES INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso, a parte autora apresenta insuficiência de recursos para pagar 

as custas processuais, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na 

forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender ao 

contido nos incisos do §1º do art. 98 do CPC. A concessão da gratuidade 

não afasta, (i) a responsabilidade da parte autora/beneficiário(a) pelas 

despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de 

sua sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); (ii) o dever da parte 

autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas.2.Da audiência de conciliação ou mediação.Através do Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a Advocacia Geral da União 

informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em 

que forem partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista 

versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a formalização de 

acordo antes da completa instrução do feito. Sendo assim, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação, pois o expediente 

conciliatório se resumiria em morosidade, atentando contra os princípios 

da celeridade e da economia processual.3. Da citação e intimação.Cite-se 

o réu para apresentar contestação no prazo de quinze dias (CPC, art. 335, 

inc. III c/c 231 c/c 183), ficando o réu ciente de que, não respondendo, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inc. II). Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado 

para que, apresente impugnação à contestação no prazo de quinze 

dias.Após, conclusos para saneamento do feito.Intimem-se. Cumpra-se na 

forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101072 Nr: 1011-21.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ C BONFANTI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o disposto na Súmula 481 do STJ, bem como os artigos 98 e 

ss do CPC, aliado à ausência de documento apto a comprovar a 

hipossuficiência de recursos por parte da parte autora, intime-a para, NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, acostar aos autos documentos que comprovem 

sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e demais 

despesas de ingresso, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73842 Nr: 2304-31.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA TOMAZ DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aparecida Tomaz de Oliveira Freitas e Jessé Candini requereram o 

cumprimento de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, perseguindo, a primeira, a quantia atualizada de R$ 9.457,59 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), e, 

o segundo, o montante de R$ 945,76 (novecentos e quarenta e cinco reais 

e setenta e seis centavos) a título de honorários advocatícios.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados (fl. 97).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o pagamento da quantia devida.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados à fl. 92.

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 82098 Nr: 2837-53.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não há preliminares a serem analisadas e, tampouco, nulidades a serem 

sanadas, motivo pelo qual declaro o processo saneado.

Não há fatos incontroversos.

 Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de segurado(a) especial 

rural e exercício da atividade rural em número de meses idêntico à 

carência do benefício pleiteado.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de junho de 

2018, às 16h00min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74705 Nr: 2724-36.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI MACHADO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o informado à fl. 101, oficie-se ao Juízo da 2ª Vara desta Comarca 

informando acerca da existência do presente feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de fl. 94.

Nesta senda, não há preliminares a serem analisadas e, tampouco, 

nulidades a serem sanadas, motivo pelo qual declaro o processo saneado.

Não há fatos incontroversos.

 Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de segurado(a) especial 

rural e exercício da atividade rural em número de meses idêntico à 

carência do benefício pleiteado.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de julho de 

2018, às 13h00min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72313 Nr: 1650-44.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN DOS SANTOS MEIRA, BRUNO VINICIUS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYC FEITOSA CAMARA - 

OAB:33.571 GO

 Vistos, etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face dos réus LUAN 

DOS SANTOS MEIRA e BRUNO VINÍCIUS DA SILVA, já qualificados, com 

incurso nas sanções do art. 33, caput; art. 35, caput, da Lei 11/343/2006 
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(Lei de Drogas) c/c as disposições da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes 

Hediondos).

 A defesa prévia do acusado Luan dos Santos Meira foi juntada aos autos 

às folhas 66/76.

A defesa prévia do acusado Bruno Vinícius da Silva foi juntada aos autos 

às folhas 447/449.

É o breve relato. Decido.

Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão preenchidos 

os requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como 

presentes as condições gerais e específicas da ação penal, ou seja, 

elementos da ação, condições, pressupostos e justa causa.

Sendo assim, RECEBO a denúncia, uma vez que ausentes as situações 

descritas no art. 395, do Código de Processo Penal-CPP, e por 

consequência designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

de julho de 2018, às 14h00min (horário de MT).

Não tendo sido juntada aos autos, solicite informação sobre eventual 

antecedentes dos acusados no Cartório Distribuidor desta Comarca, no 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no Instituto Nacional 

de Identificação Criminal, e demais localidades solicitadas na cota 

ministerial do "parquet", CERTIFICANDO TRANSITO EM JULGADO, em 

casos de condenação, PARA FINS DE REINCIDENCIA.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, advertindo-as que a 

ausência ensejará na condução coercitiva (art. 535 do CPP). Havendo 

testemunha(s) residente fora desta jurisdição, expeça-se carta precatória 

para o lugar de sua residência, com prazo de 60 (sessenta) dias para 

cumprimento, intimando as partes de sua expedição (art. 222 do CPP e 

Súmula n.º 273 do STJ).

Intimem-se os réus e seus Defensores.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71966 Nr: 1477-20.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CAETANO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se quanto à tempestividade do recurso interposto.

Sem prejuízo, ante o informado pela parte autora em petitório de ref. 104, 

intime-se o requerido para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, implantar o 

benefício concedido, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 

100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).

Após, considerando que a parte autora já apresentou contrarrazões (ref. 

94), remetam-se os autos ao Tribunal independentemente de juízo de 

admissibilidade (CPC, § 3º, art. 1.010).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 10795 Nr: 2328-79.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JURANDIR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO LORENZET, MANOEL JOSÉ DA SILVA, 

INELSON BOSA, UBIRATAN TAVARES PIMENTEL, EDIVALDO MOREIRA 

MARTINS, RADIR GOMES DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para no prazo de 10(dez)dias, proceder 

com a retirada da carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75468 Nr: 3081-16.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FRANCISCO PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT

 Vistos.

Nos termos do §2º do artigo 384 do CPP, intime-se o defensor do acusado 

para manifestar a respeito do aditamento da denúncia, no prazo de cinco 

dias.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66774 Nr: 1857-77.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON MENEZES DA SILVA, FARLEI 

JACINTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

O Ministério Público postula pela substituição da vítima Vitor de Souza 

Silva, falecida, pela testemunha Dorivan Miranda Sena Corado, policial civil, 

bem como, pela oitiva de Leusa Maria Fernandes Resende, policial civil, 

como testemunha do juízo (fls. 119).

A Defensoria Pública não apontou nenhuma testemunha em substituição e 

postulou pelo indeferimento dos requerimentos formulados pelo Ministério 

Público (fls. 120).

O Defensor Dativo nomeado para a defesa do réu Farlei Jacinto Oliveira 

não foi intimado na forma do artigo 370, §4º, do CPP.

É o sucinto relatório. Decido

Defiro os pedidos de substituição formulados pelo Ministério Público às fls. 

119.

Destaco a pertinência das oitivas das testemunhas apontadas para a 

busca da verdade real e a elucidação dos fatos narrados nos autos, bem 

como, para evitar eventual alegação de cerceamento de defesa.

DESIGNO o dia 18 de abril de 2018, às 15h30min (horário oficial de 

Cuiabá), para a realização de audiência para oitivas das testemunhas e 

interrogatório do réu Farlei Jacinto Oliveira.

Anoto ter sido decretada a revelia do réu Gerson Menezes da Silva (fls. 

118), que não deverá ser intimado para o ato, contudo, caso compareça 

espontaneamente, também poderá ser interrogado.

Cientifiquem-se pessoalmente o Ministério Público, a Defensoria Pública e o 

Defensor Dativo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101623 Nr: 1341-18.2018.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LARAGNEY ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, JOÃO 

BATISTA VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, postergo a análise da liminar pleiteada, qual seja, de ser 

concedido o gozo imediato de horário especial de trabalho, com a redução 

de 50% da jornada de trabalho da impetrante, considerando que, em um 

primeiro momento, a impetrante e sua filha não foram submetidas à perícia, 

a fim de se atestar a necessidade de redução, nos termos do art. 62 da lei 

municipal n. 1.752/13 e 98, §§2º e 3º, da lei n. 8.112/90.Em razão do 

exposto, DETERMINO que o Município de Nova Xavantina/MT providencie, 

em 15 dias, a realização de perícia médica por junta oficial do município, 

submetendo-se a impetrante e sua filha a avaliação, a fim de se averiguar 

a necessidade de redução de carga horária de trabalho, nos termos do 
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art. 62 da lei municipal n. 1.752/13 e 98, §§2º e 3º, da lei n. 

8.112/90.Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras do 

conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a contrafé, a fim de que, no 

prazo de 10 dias, prestem informações.Cientifique-se o procurador jurídico 

da Prefeitura de Nova Xavantina/MT para, querendo, ingressar no 

feito.Ciência ao MPE.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89365 Nr: 2246-57.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JULIO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a 

cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer 

mais jus ao benefício. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se, Intimem-se. 

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 128-11.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa.Em razão da gratuidade da justiça 

deferida, suspendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até 

quando a parte não fizer mais jus ao benefício. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92864 Nr: 4228-09.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGULINO FRANCISCO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a 

cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer 

mais jus ao benefício. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se, Intimem-se. 

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86962 Nr: 713-63.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE SILVA MOURA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA STEFANIE TEREBINTO 

DE ARAÚJO - OAB:20460/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 29: para além de apontar o que deve ou não o juízo determinar, 

embora com desconhecimento do teor do artigo 357, § 3º, do CPC, bem 

como dos princípios e valores que devem reger as relações jurisdicionais, 

intime-se o autor para manifestação quanto a necessidade de eventual 

perícia técnica a fim de aferir a alegada invalidez que supostamente 

acomete a parte autora, frisando-se que, conforme consignou na petição 

em referência, o demandante conhece o fato constitutivo de seu direito, 

devendo seu patrono providenciar as provas no sentido de demonstrá-lo 

em juízo, sob pena de improcedência de sua pretensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73784 Nr: 2286-10.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de realizar audiência de instrução, necessária a apreciação do 

pedido de produção de prova pericial, conforme requerido na inicial.

Passo ao saneamento do feito.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

As partes foram intimadas para especificação de provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a produção de prova pericial requerida.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico para a perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenham tomado tais providências.

Nomeio perito médico o Dr. Adelmo Ferreira Barros, que atende na Clinica 

Fêmina, situada na Rua São Paulo, n° 110, Centro, Nova Xavantina-MT.

Intime-se o perito nomeado para informar se aceita o encargo e designar 

dia, hora e local para realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual pedido de prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72367 Nr: 1690-26.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SANTANA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 
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OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 34: para além de apontar o que deve ou não o juízo determinar, 

embora com desconhecimento do teor do artigo 357, § 3º, do CPC, bem 

como dos princípios e valores que devem reger as relações jurisdicionais, 

intime-se o autor para manifestação quanto a necessidade de eventual 

perícia técnica a fim de aferir a alegada invalidez que supostamente 

acomete a parte autora, frisando-se que, conforme consignou na petição 

em referência, o demandante conhece o fato constitutivo de seu direito, 

devendo seu patrono providenciar as provas no sentido de demonstrá-lo 

em juízo, sob pena de improcedência de sua pretensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79127 Nr: 1333-12.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOB RODRIGUES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora, a fim de que seja realizado 

estudo social.

Quesitos da autora apresentados na inicial.

Intime-se a autarquia ré para, caso queira, apresentar quesitos em quinze 

dias.

Após, determino a realização de estudo social pela Assistente Social 

vinculada a este juízo, devendo o laudo ser apresentado em 20 (vinte) 

dias.

Deverão ser respondidos os quesitos formulados pelas partes e as 

seguintes perguntas:

1) A renda mensal per capita da família da parte autora é inferior a ¼ do 

salário mínimo vigente?

2) Ainda que a renda mensal familiar per capita seja superior a ¼ do 

salário mínimo, restou demonstrada a condição de miserabilidade do(a) 

autor(a), expressa na situação de absoluta carência de recursos para 

subsistência?

Com a vinda do estudo, intimem-se as partes para manifestação em 10 

(dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63991 Nr: 2734-51.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHA MADEIRAS E COMERCIO LTDA, CARLA 

AMARAL FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VICENTE ESTEVES PIMENTA, 

IZANI OLIVEIRA PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ FERRO - 

OAB:20.809-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3573-B

 Intimação do requerido para providenciar a distribuição da carta 

precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 4863 Nr: 803-33.2001.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDWARD PEREIRA DE LACERDA - 

OAB:4578/MT, GILDA TEREZINHA WINTER DA SILVA - OAB:OAB/MT 

12.878, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

proposta por Valdemar Winter em face de Município de Nova Xavantina, 

ambos qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 04 a 44.

À fl. 164, este juízo determinou o arquivamento provisório dos autos.

A parte exequente foi intimada para manifestar-se nos autos (fl. 167) e 

quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 171.

Intimada à fl. 173 para impulsionar o feito, sob pena de extinção, nada 

manifestou, conforme certidão de fl. 176.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsados os autos, concluo que a parte exequente abandonou a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe 

competia, ou seja, de impulsionar o feito.

Conforme consta na certidão de fl. 176, a parte exequente foi devidamente 

intimada, via DJe, para que impulsionasse o feito. Passados quase 01 (um) 

ano após sua intimação, a parte manteve-se inerte.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, salvo se beneficiária da gratuidade da 

justiça, a qual suspendo a cobrança por 05 (cinco) anos.

Pagas eventuais custas remanescentes, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91930 Nr: 3721-48.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a 

cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer 

mais jus ao benefício. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se, Intimem-se. 

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88737 Nr: 1869-86.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a 

cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer 

mais jus ao benefício. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se, Intimem-se. 

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91525 Nr: 3503-20.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a 

cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer 

mais jus ao benefício. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se, Intimem-se. 

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88239 Nr: 1551-06.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ANSELMO BICUDO 

PAULA SOUZA JUNIOR - OAB:17474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a 

cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer 

mais jus ao benefício. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se, Intimem-se. 

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71018 Nr: 1138-61.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIMAR DA LUZ PEREIRA DA CRUZ, AFFONSO 

DONEDA, KATIA REGINA BATISTA, CAROLINA VIEIRA DE LIMA, 

MARCILENE LEITE DE QUEIROZ, LILIAN DE SOUSA MENEZES, NATALINA 

PEREIRA DA SILVA, ODILIA LAURINDA DE SOUZA, NOELI REINHEIMER, 

REJANE MENDES DIAS BARROSO, MARINEZ SOARES DA SILVA, SANZIA 

SILVESTRE MARQUES BALESTRIN, VALDIVINO FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR SCEDRYZK 

BRAGA - OAB:15.429-MT, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT, NADIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18.069-MT

 Ante o exposto, resolvo o mérito e julgo improcedente os pedidos 

formulados pelos autores, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas/despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e 

seguintes do CPC.Em sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça, suspendo a cobrança das custas processuais pelo prazo de 05 

(cinco) anos ou até que a parte não faça mais jus ao 

benefício.P.I.C.Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80424 Nr: 1859-76.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO, ANTONIO 

EDU MARTINS PINTO, ROSAINE CARMEN MARTINS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PEREIRA FONTES - 

OAB:35984/GO

 Ante o exposto, julgo extinto o processo com fundamento no art. 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Em razão da parte exequente ter dado causa ao ajuizamento da presente 

ação, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais.

Após decurso do prazo legal, pagas eventuais custas remanescentes, 

nada sendo requerido, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-36.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA STAUDT ROTHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010063-36.2017.8.11.0012 REQUERENTE: LETICIA STAUDT 

ROTHER REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Retificação do Polo Passivo Determino a retificação do polo passivo, 

conforme contestação, devendo constar no polo passivo a parte EDITORA 

E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Mérito. O caso se refere a 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais formulada pela parte Reclamante, visando 

ver-se compensada pela falha na prestação de serviços da Reclamada 

ante a negativação indevida de seu nome junto ao SPC/SERASA, data de 

inclusão em 05/07/2015, referente a 04 parcelas no valor de R$ 258, 53 

(duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) contratos: 

0000000119719305, 0000000119532713, 0000000118885620 , 

0000000118313693, e 01 parcela no valor de R$ 227,00 (duzentos e vinte 

e sete reais) contrato 0000000117976315. Em sua defesa a parte 

Reclamada sustenta a legalidade do débito. Afirma que após a realização 

da matrícula, a autora não realizou o procedimento necessário para seu 

desligamento da Instituição, que pela inadimplência, ocasionou a 

negativação. Pois bem, o cerne da controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, tendo em vista a alegação de que solicitou o cancelamento 

do curso da Reclamada em Janeiro/2013, desconhecendo a origem do 

débito. Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o 

formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão; neste caso, 

não há nos autos prova alguma do suposto pedido de 

cancelamento/trancamento da matricula na forma contratada. No que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

I, do NCPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, mas 

manteve-se inerte. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Sem condenação 

em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 
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etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000094-82.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY SANTIN (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000094-82.2018.8.11.0012 AUTOR: JOSE COELHO DE 

MORAES RÉU: ARY SANTIN Antes de apreciar o pedido inicial, determino a 

intimação do promovente para, no prazo de quinze dias, emendar a inicial 

e juntar aos autos cópia da avaliação atualizada dos três imóveis 

descritos na preambular, a fim de se auferir a competência deste juízo, 

nos moldes do art. 3º, incisos I e IV, da lei n. 9.099/95. Nova Xavantina/MT, 

26 de março de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-94.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 8010258-94.2012.8.11.0012 REQUERENTE: 

CARLOS ALBERTO DE SOUSA SILVA REQUERIDO: MEGAKIT COMERCIO 

DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME C E R T I D Ã O Com base no 

Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes termos: Ante 

a informação prestada pelos correios (Id. 11032814), a qual noticia que 

não houve a citação da parte promovida devido a promovida ter mudado 

do endereço constante dos autos, encaminho o feito ao setor de 

cumprimento para que intime o promovente, na pessoa de seu advogado, 

para que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o atual endereço da 

reclamada, sob pena de arquivamento dos presentes autos. Devido a 

proximidade da data para realização da sessão conciliatória e, por não 

haver tempo hábil entre a informação a ser prestada pela autora e a 

expedição de nova tentativa de citação, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada (Id. 10759472). Aguarde-se o decurso 

do prazo supra. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 10 

de janeiro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000085-23.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONES PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Número do Processo: 

1000085-23.2018.8.11.0012, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]. 

REQUERENTE: ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP REQUERIDO: DIONES 

PEREIRA DA SILVA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido liminar, nos moldes do 

Código de Processo Civil, a tutela provisória fundamentar-se-á em 

urgência e evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o 

periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à 

parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela 

parte. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida 

quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Depois de detida análise dos autos, 

constato que a tutela de urgência pleiteada nos moldes iniciais não merece 

acolhimento, uma vez que não preenche os requisitos legais, conforme 

passo a expor. A parte autora não demonstrou sumariamente seu direito 

invocado, uma vez que os documentos juntados na preambular são 

insuficientes para comprovar, de plano, os fatos alegados, necessitando o 

feito do estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa. 

Ademais, verifico que a parte promovente não comprovou o perigo de 

dano caso a medida não seja concedida no presente momento. Em 

verdade, não vislumbro flagrante perigo de dano, tão pouco receio de 

dilapidação de bens, inexistindo nos autos documentos que atestem tais 

situações. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Indefiro 

o pedido de inversão do ônus da prova, eis eu não evidenciada a situação 

de hipossuficiência da parte autora. Cite-se o (a) requerido (a) do inteiro 

teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de o não comparecimento implicará em confissão e revelia 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o (a) requerente, cientificando-o (a) 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte 

reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, 

impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão 

as partes manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Xavantina/MT, 26 de março de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000097-37.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA RAMOS PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Número do Processo: 

1000097-37.2018.8.11.0012, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO]. 

REQUERENTE: BENEDITA RAMOS PESSOA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Analisando as 

alegações iniciais juntamente com as provas colacionadas na preambular, 

constato, nesse início de cognição, a probabilidade dos fatos serem 

verdadeiros, posto que os documentos apresentados coincidem com a 

narrativa da promovente. Verifica-se dos autos que a parte promovida 

cortou a energia da parte promovente no dia 20/03/2018 por suposta 

dívida já quitada, referente a parcela vencida em 22/02/2018, no valor de 

R$ 64,43, paga pela autora no dia 13/03/2018. Ainda na trilha em tela, 

ressalto configurado o perigo de dano no caso em comento, tendo em 

vista que a parte autora teve o fornecimento de energia elétrica de sua 

residência cortado. Por oportuno, ressalto que a demora do trâmite 

processual pode gerar danos de difícil reparação à demandante, que pode 

ficar privada, ao que parece, de recebimento de energia elétrica. Pois bem, 

diante dos fatos acima expostos, tenho que os requisitos para concessão 

de tutela de urgência encontram-se preenchidos, nos moldes do artigo 300 

do CPC. Entretanto, antes de determinar judicialmente o restabelecimento 

da energia elétrica em favor da demandante, entendo imprescindível a 

juntada dos comprovantes dos últimos três débitos mensais relativos a UC 
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n. 6/7/19903-7 (dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018), a fim de 

que não reste dúvida sobre eventual débito pendente da respectiva 

unidade consumidora. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência 

requerida na inicial, condicionada a apresentação dos últimos três 

comprovantes de quitação de débito da UC 6/7/19903-7 (dezembro de 

2017, janeiro e fevereiro de 2018), no prazo de cinco dias. Apresentados 

os comprovantes, DETERMINO à empresa demandada que restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora, referente 

ao débito objeto destes autos, UC 6/7/19903-7, até o deslinde do feito. 

Decorrido o prazo de cinco dias e não apresentados os documentos, 

desde já fica REVOGADA a tutela de urgência concedida. DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, visto se tratar de relação 

consumerista onde a autora encontra-se em situação de hipossuficiência. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o (a) requerido (a) do inteiro 

teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de o não comparecimento implicará em confissão e revelia 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o (a) requerente, cientificando-o (a) 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte 

reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, 

impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão 

as partes manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Xavantina/MT, 26 de março de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-52.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDINA VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR OAB - MT21158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Número do Processo: 

1000096-52.2018.8.11.0012, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

LOURDINA VICENTE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que 

concerne ao pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em 

urgência ou evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o 

periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à 

parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela 

parte e que possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas 

inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de 

urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois de detida 

análise dos autos, observo não haver restado comprovado o perigo da 

demora caso a medida não seja concedida neste momento processual, 

conforme passo a expor. Os descontos realizados nos proventos da 

parte autora se iniciaram 2015, somente vindo ajuizar ação em 2018, ou 

seja, mais de dois anos depois, o que afasta a alegada urgência no 

presente caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, 

diante da ausência dos requisitos necessários. Ante a premissa do artigo 

54 da Lei 9099/1995, postergo a análise da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, bem como intime o reclamante. Tendo em vista que o presente 

feito trata-se de relação consumerista, determino a inversão do ônus da 

prova. Advirto que o não comparecimento do reclamante na audiência 

designada implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, em 

revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá 

a parte reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, 

querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 

TR/TJ). Deverão as partes se manifestar se pretendem produzir provas 

orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 26 de março de 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78599 Nr: 1561-51.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Geremias Lotici, Nadir Terezinha Mattiazzo - 

ME, Iury Vinicius Fernandes Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DE APOIO E SOCORRO MUTUO 

AO CONSUMIDOR E DE INCLUSÃO SOCIAL DO BRASIL - MAIS BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gentille S. Oliveira - 

OAB:22914-A/MT, Stephanie Barbosa Bezerra - OAB:22915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Pereira Costa Prata - 

OAB:19894

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para especificar 

as provas que pretende produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59228 Nr: 171-17.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 Logo, não comprovado o requisito da incapacidade laborativa, parcial ou 

permanente, temporária ou constante do autor para o exercício de 

trabalho, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC. Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

P.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56095 Nr: 1811-89.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiane de Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semusa- Serviço Municipal Autônomo de 

Saneamento Ambiental, Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Felix Ferreira - 

OAB:17922/A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para especificar 

as provas que pretende produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70237 Nr: 1733-27.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Goes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT
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 Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia a fim de absolver Ademir 

Gois de Oliveira (brasileiro, nascidos aos 19/01/1978 em Itabaiana/SE, filho 

de Antão Oliveira e Maria Bernadete Gois Oliveira, portador da carteira de 

identidade RG n. 13377167-3 SSP/SE, residente e domiciliado na Rua QNL, 

casa 02, Ceilânida, Brasilia/DF, atualmente recolhido no sistema prisional 

do Estado de Sergipe), nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do 

Código Penal, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e artigo 15, 

caput, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do artigo 386, inciso IV, do 

Código de Processo Penal.Expeça-se alvará de soltura, salvo se por outro 

motivo estiver preso.Transitada esta sentença em julgado comunique-se o 

resultado ao Instituto de Identificação deste Estado, ao Instituto de 

Identificação Cível e Criminal Nacional, bem como para a Delegacia de 

Polícia de Paranatinga/MT e Cartório Distribuidor.P. I. C.Paranatinga/MT, 16 

de março de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80123 Nr: 2281-18.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Campos Montalvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 3478-08.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Lopes da Silva, Evandro de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação e/ou relaxamento da prisão preventiva 

formulado por Célia Lopes da Silva e Evandro de Oliveira Silva, 

qualificados nos autos, requerendo, em apertada síntese, a revogação da 

custódia cautelar decretada, tendo em vista o excesso de prazo 

desproporcional de prazo para encerramento da instrução processual e 

pela ausência de requisitos para manutenção da custódia cautelar (fls. 

212/215).

O Ministério Público pugna pelo indeferimento do pedido (fl. 218).

É o relatório. Decido.

A defesa sustenta o excesso de prazo para encerramento da instrução 

processual, tendo em vista que a indiciado foi presos no dia 08/09/2017 

(fl. 06), ou seja, a mais de 170 (cento e setenta) dias sem que haja o 

encerramento da instrução processual, bem como pelo fato de estar 

acompanhando o andamento da carta precatória pendente na Comarca de 

Várzea Grande/MT sendo certo que o feito tramitará por mais alguns 

longos meses.

Inicialmente, ressalto que o alegado excesso de prazo para o 

encerramento da instrução criminal deve ser verificado dentro dos limites 

da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que causem 

uma dificuldade no término da instrução criminal, não podendo ser 

restringida a simples soma dos prazos processuais.

Nesse sentido, a Ministra Laurita Vaz ao relatar o Habeas Corpus n. 

121605/MS (2008/0259139-7) voltou a asseverar que:

“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem 

apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as 

peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência 

uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça” (j. 04/06/2009).

Com isso, não verifico o excesso de prazo aventado pela defesa, em 

decorrência da necessidade de expedição de carta precatória para oitiva 

da testemunha Mario Centoriano Junior (fl. 166), motivo que eventual 

demora para conclusão da instrução criminal não deve ser imputado a 

este Juízo, vez que a complexidade do feito e da necessidade de 

expedição de carta precatória para o deslinde da formação da culpa, 

devendo ser considerado o principio da razoabilidade no presente feito.

Registro, ainda, que nenhuma pessoa deve ficar indefinidamente presa 

cautelarmente, no entanto, a jurisprudência tem afastado alegação de 

constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo quando a demora 

na prestação jurisdicional é justificada diante da complexidade do 

processo e expedição de carta precatória, sendo certo que a demora da 

instrução, não constitui constrangimento ilegal quando não deriva da 

vontade do julgador, mas em decorrências de circunstância inerentes a 

própria instrução probatória, precedente:

“EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE 

RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA 

AUTORIDADEJUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 

ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos para a conclusão da instrução criminal 

não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das 

peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da 

razoabilidade.2. Havendo a necessidade de expedição de cartas 

precatórias e não se constatando indícios de desídia do Estado-Juiz, que 

tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática de 

crime de roubo circunstanciado, contra Agência Bancária, envolvendo 6 

(seis) agentes, inviável reconhecer-se o alegado excesso de prazo na 

formação da culpa.3. Ordem denegada. (STJ, HC N. 239.367-MA 

(2012/00776513-8), Rel. Min. Jorge Mussi, Órgão Julgador: Quinta Turma, 

julg.: 02.8.2012)

De outro norte, após análise percuciente dos autos, constato a 

inexistência de alteração fática suscetível de ensejar a revogação da 

prisão preventiva decretada nos autos, conforme preceitua o artigo 316 

do Código de Processo Penal:

 “O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, 

verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Assim tenho que permanecem inalteradas as circunstâncias que 

determinaram a decretação da prisão preventiva da requerente, devendo 

a custódia cautelar ser mantida nos presente caso.

Ressalto, que a manutenção da custódia cautelar já foi reanalisada 

diversas vezes no presente caso, conforme se evola às fls. 133/133v, 

164/165, 203/204v (autos 82107) e 202/202v (autos 82107).

Dessa forma, a manutenção da custódia é necessária, a fim de garantia 

da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, bem 

assim pela complexidade em razão da quantidade de crimes, suas 

naturezas, expedição de carta precatória, não há evidencia de 

constrangimento ilegal, sendo a manutenção da custódia cautelar medida 

adequada.

Ademais, importa frisar que a necessidade da manutenção da prisão 

visando garantia da investigação criminal, pois a instrução ainda não se 

iniciou, colocando em risco a livre colheita das provas e eventual 

aplicação da lei penal, de forma que as medida cautelares diversas da 

prisão não são suficientes para o presente caso.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de 

fls. 212/215, nos termos de fundamentação supra, o que faço com fulcro 

assente no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Int.

Aguarde-se o retorno do ofício de fl. 216 que fora expedido requerendo 

informação da carta precatória expedida para oitiva da testemunha Mario 

Centoriano Junior. Caso no prazo de 10 (dez) dias não tenha resposta, 

expeça-se novo ofício com a mesma finalidade.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33208 Nr: 1446-06.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:7731

 Vistos, etc.

Especifique o réu as provas que pretendem produzir em 10 dias, ou 

manifeste sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29256 Nr: 2254-79.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Maria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de benefício previdenciário de pensão por morte 

ajuizada por Divina Maria Ferreira da Silva em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS.

A inicial foi recebida, fls. 30.

Intimada a parte autora pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção (fl.111), a parte autora permaneceu inerte ao 

chamado judicial, não apresentando o competente requerimento 

administrativo.

É o relato necessário.

Passo a Decidir.

Conforme bem preceitua o artigo 485, inciso I e VI do Código de Processo 

Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte autora fora intimada para dar 

prosseguimento ao feito. Contudo, este permaneceu silente ao chamado 

judicial, presumindo-se, portanto o desinteresse no prosseguimento da 

ação.

Assim, verifico que a ausência de requerimento administrativo demonstra 

a falta de interesse processual, uma vez que o documento é 

imprescindível para instruir a petição inicial.

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu inerte ao chamado judicial.

Ante o exposto, verificada a inépcia da inicial, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e VI, do 

CPC.

Isento de custas.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17613 Nr: 1692-12.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Pulga - ME, Luiz Antônio Pulga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:9.259-MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora que, decorreu o prazo 

da suspensão do feito requerido às fls.218

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79058 Nr: 1786-71.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, especificar 

as provas que pretende produzir, ou requerer o julgamento antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53980 Nr: 109-11.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Silva da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79473 Nr: 1979-86.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado às fls. 23.

Assim, no termo do artigos 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito.

Transitada em Julgado, arquive-se com baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61567 Nr: 1228-70.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos.
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Tendo em vista que a parte requerente requereu a desistência da ação 

(fl.88), com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito.

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72536 Nr: 2611-49.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvino Aguilar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT, Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Amparo Social ao Idoso ajuizada por ALVINO 

AGUIAR em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL - 

INSS, pugnando, em síntese, pela concessão do benefício assistencial a 

partir do requerimento administrativo datado de 15/04/2015.

À fl. 43 a parte autora informa que a parte ré comprova que reconheceu o 

direito do autor, com deferimento na via administrativa em 04/10/2016 o 

direito ao benefício de Amparo Social ao Idoso.

É o relato necessário.

Decido.

Em análise a pretensão autoral, constata-se que o requerente almejava a 

concessão do benefício assistencial e a mesma afirma à fl. 43 que a parte 

ré já reconheceu o seu direito.

Portanto, houve a perda do objeto superveniente da presente demanda, 

ensejando, consequentemente, a carência da ação por falta de interesse 

processual, já que a demanda não é mais juridicamente útil à parte autora.

Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

presente feito sem resolução do mérito, ante a carência da ação por 

ausência de interesse de agir.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado. Após, 

arquive-se com baixas e anotações necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57800 Nr: 2977-59.2014.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS, DRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido à prestar alimentos à parte requerente no valor de 30% do 

salário mínimo vigente, devidos a partir de sua citação (artigo 13, §2º, da 

Lei nº 5478/68).Custas e honorários pelo requerido, caso houver. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79746 Nr: 2110-61.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Ivanir Kessler Batschke, Sergio 

Batschke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado às fls. 91.

 Assim, no termo do artigos 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito.

Transitada em Julgado, arquive-se com baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82871 Nr: 3722-34.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panificadora e Confeitaria Videira - Donisete R. da 

Silva-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Energisa Mato Grosso 

- Distribuidora de Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termo do artigo 485, Código de Processo Civil, e item 

2.14.2.1 da C.N.G.C/MT, julgo o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e 

determino o arquivamento do presente feito, com devidas baixas 

necessárias.Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% ( dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, e seguintes, do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54692 Nr: 764-80.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Rodrigues da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art.924, 

II, c/c art.925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução , o que 

faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53995 Nr: 124-77.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.
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Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art.924, 

II, c/c art.925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução , o que 

faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54728 Nr: 796-85.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Hagmussi Angelim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art.924, 

II, c/c art.925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução , o que 

faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54974 Nr: 994-25.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art.924, 

II, c/c art.925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução , o que 

faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69994 Nr: 1632-87.2016.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 Ante o exposto, satisfeitas as exigências do artigo 226, § 6° da 

Constituição Federal e do artigo 1.580, § 2º do Código Civil, julgo 

procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, a fim de decretar o divórcio do casal THAYANY BARBOSA DE 

FREITAS e BRUNO MARCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS.Oficie-se ao 

Cartório Extrajudicial de Registro Civil desta Comarca, com cópia da 

presente sentença, a fim de que seja averbado o presente divórcio, 

observado as benesses da Justiça Gratuita concedido a autora.Isento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios.P.I.C.Transitada 

em julgado,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54017 Nr: 146-38.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria do Nascimento Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57601 Nr: 2837-25.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosymeire da Silva Ourives

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61567 Nr: 1228-70.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte requerente requereu a desistência da ação 

(fl.88), com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito.

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Publique-se.
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 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79473 Nr: 1979-86.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado às fls. 23.

Assim, no termo do artigos 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito.

Transitada em Julgado, arquive-se com baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53980 Nr: 109-11.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69994 Nr: 1632-87.2016.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 Vistos.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57418 Nr: 2707-35.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, NDM, Adriana Lourenço Dauto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diolino Rodrigues de Souza 

Filho - OAB:12.123/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT, NATALIA DE ANDRADE 

CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 Vistos.

Homologo o pedido de desistência das testemunhas, redesigno audiência 

para o dia 15 de agosto de 2018, às 13:30 horas, para oitiva da 

testemunha Joaquim Soares Ribeiro, no endereço constante as fls. 216.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81917 Nr: 3261-62.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdS, HSdSS-M, AGdSS-M, AEdSS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo. 

924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57418 Nr: 2707-35.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, NDM, Adriana Lourenço Dauto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diolino Rodrigues de Souza 

Filho - OAB:12.123/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT, NATALIA DE ANDRADE 

CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 Vistos.

Dê-se vista ao Ministério Público, a fim de manifestar acerca da certidão 

de fl. 228/228v.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada para o dia 

26/03/2018.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55285 Nr: 1247-13.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Coelho de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art.924, 

II, c/c art.925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução , o que 

faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.
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Publica-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56055 Nr: 1778-02.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Hirsch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Hirsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 Vistos, etc.

Lurdes Hirsch propôs ação de embargos à execução em face de Elaine 

Hirsch, pelas razões expostas às fls. 04/12.

Sobrevindo a morte do causídico que patrocinava os interesses da 

embargante, esta foi intimada para regularizar a capacidade postulatória 

nos autos, não tendo sido esta localizada para cumprir a diligência.

É o relatório.

Decido.

Considerando que a ausência de capacidade postulatória, isto é, 

capacidade para procurar em juízo a tutela pretendida por advogado 

regularmente habilitado, não foi cumprida nos autos.

E que a parte embargante não foi localizada para suprir a incapacidade 

processual, a extinção do feito é medida que se impõe.

Desta forma, verifico a ausência de pressuposto de constituição válido do 

processo, vez que o patrono da parte requerente não promoveu o ato que 

lhe competia.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57359 Nr: 2667-53.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciane Lima Cavalcante Teza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28686 Nr: 1683-11.2010.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa de Abreu Hirsch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Hirsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, vislumbra-se que o patrono da parte autora é o Dr. 

Jandir Lemos, todavia, é de conhecimento deste Juízo que o referido 

causídico veio a falecer.

Assim, intime-se pessoalmente a parte autora para constituir novo 

patrono, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33007 Nr: 1245-14.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denize Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53649 Nr: 2844-51.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosicleia da Silva Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71084 Nr: 2046-85.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemar Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8194-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação de indenização por danos morais com tutela de 

urgência e restituição em dobro ajuizada por Josemar Pereira do 

Nascimento em face de Banco Bradesco S/A.

Todavia, como se depreende da petição de fls. 108 dos autos, as partes 

transigiram amigavelmente, motivo pelo qual requerem a homologação do 
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acordo e extinção do feito.

O acordo firmado entre as partes constitui-se título executivo extrajudicial, 

conforme dispõe o art. 784, II, do CPC, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial.

Sendo assim, em atendimento ao art. 200, do CPC, homologo para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos a transação de fls. 108.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

nos termos do art. 487, III, do CPC, julgo extinto o presente feito, o que 

faço com resolução de mérito.

Isento de custas.

Intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

acerca do comprovante de pagamento de fls. 109/v.

P. I. C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50460 Nr: 1979-62.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denize Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI, em 

face de DENIZE FRIZON, todos qualificados nos autos.

Às fls. 103/104, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por 

ato judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

103/104, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Com custas e despesas processuais.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22917 Nr: 1697-63.2008.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Forgiarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kennedi Mitrioni Forgiarini - 

OAB:13303-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, c/c artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em 

conformidade com o §2º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

anotações e baixas necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 23 de março de 2018.Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-10.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ALVES DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo o recurso inominado no efeito devolutivo. Intime-se a 

parte contrária, para querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo 

legal. Nada sendo alegado quanto a admissibilidade do recurso, remeta-se 

o processo as Turmas Recursais, para fins de exame da matéria. 

Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-65.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO VENEROSO DAUR OAB - MG102818 (ADVOGADO)

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG0103997A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) 

da parte promovente para pagar o valor referente a condenação das 

custas pela "ausência da parte autora", no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentado pelo cálculo juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-42.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FLAVIO BISPO PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

1000293-42.2017.8.11.0044, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE]. REQUERENTE: MULTI COMERCIO DE 

FERRAMENTAS LTDA - EPP REQUERIDO: JORGE FLAVIO BISPO PINTO 

Vistos etc., Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 541 de 924



negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o 

art. 515, II do Novo Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de 

acordo firmado pelas partes em audiência, reclamante MULTI COMÉRCIO 

DE FERRAMENTAS LTDA e reclamado JORGE FLÁVIO BISPO PINTO, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. 

Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b do Novo Código de Processo 

Civil/2015. Publicada no sistema PJE. Após o cumprimento integral do 

acordo, proceda-se ao arquivamento. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000294-27.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

1000294-27.2017.8.11.0044, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[VARIAÇÃO CAMBIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. REQUERENTE: JOEL CARDOSO DE SOUZA REQUERIDO: NEOVIA 

INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA Vistos etc., Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, II do 

Novo Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo firmado 

pelas partes em audiência, reclamante JOEL CARDOSO DE SOUZA e 

reclamado NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o 

exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, b do Novo Código de Processo Civil/2015. 

Publicada no sistema PJE. Após o cumprimento integral do acordo, 

proceda-se ao arquivamento. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-72.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DONI GERRI COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TANACA OAB - SP0239081A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

1000291-72.2017.8.11.0044, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. REQUERENTE: DONI GERRI COSTA DE SOUZA REQUERIDO: 

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Vistos etc., Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, II do 

Novo Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo firmado 

pelas partes em audiência, reclamante DONI GUERRI COSTA DE SOUZA e 

reclamado ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, outro caminho não 

há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, b do Novo Código de Processo Civil/2015. 

Publicada no sistema PJE. Após o cumprimento integral do acordo, 

proceda-se ao arquivamento. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010218-74.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES BATISTA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE CANDIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

8010218-74.2016.8.11.0044, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: IVANILDES BATISTA 

RODRIGUES EXECUTADO: ARLETE CANDIDA DA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela parte autora IVANILDES 

BATISTA RODRIGUES em face da parte requerida ARLETE CÂNDIDA DA 

SILVA. A parte exequente compareceu em cartório informando que não 

encontrou bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

conforme certidão retro, assim, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, considerando as cominações legais insertas no artigo 

485, inciso III do NCPC c/c artigo 53 §4º da Lei n. 9.099/95, DECLARO 

EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito. Transitada em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010595-79.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIENE KELLE DA SILVA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

8010595-79.2015.8.11.0044, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL]. EXEQUENTE: COMERCIO DE 

CALCADOS MIAKI LTDA - ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: 

DAIENE KELLE DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta pela parte exequente COMÉRCIO DE CALÇADOS MIAKI LTDA E 

OUTROS em face da parte requerida DAIENE KELLE DA SILVA. Instada a 

se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, de modo a dar prosseguimento 

no presente feito, a parte autora quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

aludido prazo. Ante o extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte 

autora, sem que esta apresentasse qualquer manifestação por mais de 30 

(trinta) dias, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

considerando as cominações legais insertas no artigo 485, inciso III do 

NCPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito, 

uma vez que a parte exequente não promoveu o prosseguimento da 

mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. Transitada em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-89.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. CARVALHO BISCO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MARCELINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

1000016-89.2018.8.11.0044, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, PAGAMENTO, 

INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA]. REQUERENTE: M. 

CARVALHO BISCO - EPP REQUERIDO: NELSON MARCELINO Vistos etc., 

Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o 

art. 515, II do Novo Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de 

acordo firmado pelas partes em audiência, reclamante M. CARVALHO 

BISPO EPP e reclamado NELSON MARCELINO, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, b do Novo Código de Processo Civil/2015. 

Publicada no sistema PJE. Após o cumprimento integral do acordo, 

proceda-se ao arquivamento. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-25.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000223-25.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ELISANGELA APARECIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: AGUAS DE PARANATINGA LTDA. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Deste turno, não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização de 

audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar protesto indevido. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, 

rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) 

Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento de 

pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a lide 

puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo o 

que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-la 

e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Prima 

facie, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, conforme se 

percebe nos autos, deixando de comparecer à sessão de conciliação e 

deixando de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 130 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ELISÂNGELA APARECIDA DE SOUZA em desfavor de 

ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 
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Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que sofreu cobrança indevida de 

hidrômetro não registrado e autorizado pela parte autora, haja vista que 

afirma categoricamente que não reconhece o aludido débito, tampouco 

ajustou quaisquer contratos com a parte reclamada referente a hidrômetro 

n. A13G027526, matrícula 101-5, pelo que requer a declaração da 

inexistência da avocada cobrança indevida e danos morais. Por sua vez a 

empresa ré restou totalmente revel. Nesse sentido: EMENTA. RELAÇÃO 

JURÍDICA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DO NOME DA 

APELANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO 

ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE 

DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. Neste mundo capitalista, 

esse patrimônio denominado o nome civil ganha extraordinário relevo, 

notadamente para aqueles que integram o extrato social que vive no limite. 

A pureza do nome, sob a perspectiva consumerista, em última análise, 

representa o único atributo igualitário entre os cidadãos-consumidores. 

Nessa esteira de raciocínio, dado o tamanho dano advindo da conduta 

ilícita da apelada, tenho que deva ser majorada a verba indenizatória a 

título de danos morais para o R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sob tais 

fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso manejado pela 

Autora para promover a majoração do quantum indenizatório para o 

patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. (TJ-RJ - 

APL: 00100331120098190008 RJ 0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: 

JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2014 17:13) Ora, a parte 

reclamada é responsável pelas cobranças indevidas, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial – contrato de voz ou 

escrito devidamente assinado pela parte autora - e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

ônus que lhe cabia demonstrar em razão da inversão do ônus da prova 

aplicável ao presente caso por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, 

VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência dos débitos é a 

medida que se impõe. Não obstante a parte reclamada não tenha acostado 

provas sobre seus argumentos, denoto que a parte autora não comprovou 

de forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação vexatória e 

humilhante na presente lide, tal como extrato da negativação ou protesto 

indevido. In casu, a situação não ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do 

ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, 

eis que em demandas que se busca indenização por danos morais, não se 

admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante 

instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito 

invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da 

ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou 

omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal 

existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de 

qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) 

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a 

renovação automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida 

alegado na inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e 

requereu a manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. 

Recursos da Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma 

Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 

27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que não é possível 

reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, vexame ou 

humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda patrimonial 

considerável na presente lide. Essas premissas forçam reconhecer que a 

procedência parcial dos pedidos é a medida que se impõe. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a 

inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; b) INDEFIRO o pedido de 

danos morais por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010124-29.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE SIQUEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

8010124-29.2016.8.11.0044, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[DUPLICATA]. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA 

- ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: JOSIANE SIQUEIRA SILVA 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

COMÉRCIO DE CALÇADOS MIAKI LTDA – ME E OUTROS em face da parte 

requerida JOSIANE SIQUEIRA SILVA. A parte exequente compareceu em 

cartório informando que não encontrou bens passíveis de penhora em 

nome da parte executada, conforme certidão retro, assim, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Diante do exposto, considerando as 

cominações legais insertas no artigo 485, inciso III do NCPC c/c artigo 53 

§4º da Lei n. 9.099/95, DECLARO EXTINTA a presente execução, sem 

resolução do mérito. Transitada em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito 

(togado) para fins de homologação, segundo o regimento do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS 

PERROT JUÍZA LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000202-49.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAXILENE RAQUEL DE CAMPOS CANEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

1000202-49.2017.8.11.0044, Espécie: PETIÇÃO (241)/[ASSINATURA 

BÁSICA MENSAL]. REQUERENTE: MAXILENE RAQUEL DE CAMPOS 

CANEDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO por necessidade de realização de perícia, 

posto que a lide dispensa a realização técnica judicial. Demais disso, não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por 

MAXILENE RAQUEL DE CAMPOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que é usuária da linha móvel telefônica n. 99713 2027; alega que 

entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha 

telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que requer a reparação 

pelos danos morais sofridos. Em sede de contestação a parte reclamada 

alega que prestou de forma regular os serviços contratados e que jamais 

houve falha de sinal na linha telefônica da parte reclamante, contudo há 

que se verberar que a parte reclamada não logrou êxito em fazer prova de 

suas alegações em sua peça de defesa, tal como se exige o artigo 6º, VIII, 

do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015. Ab initio, não obstante a parte 

reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, denoto a 

parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WANIR RODOLFO WEIRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

1000003-90.2018.8.11.0044, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: WANIR RODOLFO WEIRICH REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, eis que a lide prescinde de realização de perícia 

técnica judicial. De um mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE CONEXÃO 

com os autos de n. 1000004-75.2018.811.0044, porquanto objetos 

distintos. De resto, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DAS 

CONDIÇÕES DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, posto que a 

tese se confunde com a análise do próprio mérito. Demais disso, não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 545 de 924



negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte reclamante formulou pedido de desistência da 

ação. Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentada contestação, inclusive juntando diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do 

débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE define que o pedido 

de desistência do autor implicará extinção do processo sem julgamento do 

mérito, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Entendo que tal 

posicionamento merece amparo no caso concreto. Com efeito, o art. 6º, da 

Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de todos, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Ainda, entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto, o que se verifica pela 

aplicação da exceção no presente caso. Sobre o tema não há divergência 

na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte reclamante, e a passo a decidir a lide. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por WANIR RODOLFO WEIRICH em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que a negativação é indevida, haja vista que afirma que não possuí 

relação jurídica com a reclamada de modo que pudesse ensejar a aludida 

negativação, pelo que requer a declaração de inexistência do débito e a 

configuração de danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos contrato devidamente escrito com assinatura da parte autora 

idêntica ao da aposta em procuração e demais documentos pessoais, 

provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de consumo 

entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão 

do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a 

lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que 

tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Sublinho, neste 

ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são bastante 

semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter trazido junto 

de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de 

pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de 

forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa e de 

honorários advocatícios que sugiro seja fixado em 1.000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, 

a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 
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_________________ [1] [...] ?A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-75.2018.8.11.0044
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WANIR RODOLFO WEIRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

1000004-75.2018.8.11.0044, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: WANIR RODOLFO WEIRICH REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, eis que a lide prescinde de realização de perícia 

técnica judicial. De um mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE CONEXÃO 

com os autos de n. 1000003-90.2018.811.0044, porquanto objetos 

distintos. De resto, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DAS 

CONDIÇÕES DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, posto que a 

tese se confunde com a análise do próprio mérito. Demais disso, não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte reclamante formulou pedido de desistência da 

ação. Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentada contestação, inclusive juntando diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do 

débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE define que o pedido 

de desistência do autor implicará extinção do processo sem julgamento do 

mérito, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Entendo que tal 

posicionamento merece amparo no caso concreto. Com efeito, o art. 6º, da 

Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de todos, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Ainda, entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto, o que se verifica pela 

aplicação da exceção no presente caso. Sobre o tema não há divergência 

na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 
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parte reclamante, e a passo a decidir a lide. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por WANIR RODOLFO WEIRICH em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que a negativação é indevida, haja vista que afirma que não possuí 

relação jurídica com a reclamada de modo que pudesse ensejar a aludida 

negativação, pelo que requer a declaração de inexistência do débito e a 

configuração de danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos contrato devidamente escrito com assinatura da parte autora 

idêntica ao da aposta em procuração e demais documentos pessoais, 

provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de consumo 

entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão 

do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a 

lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que 

tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Sublinho, neste 

ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são bastante 

semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter trazido junto 

de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de 

pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de 

forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa e de 

honorários advocatícios que sugiro seja fixado em 1.000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, 

a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

_________________ [1] [...] ?A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-81.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ALBERTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000174-81.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ALDO ALBERTON 

REQUERIDO: AGUAS DE PARANATINGA LTDA. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso destacar que pela lei de regência dos Juizados 

Especiais impõe ao julgador que mencione na sentença somente os 

elementos relevantes, formadores da sua convicção. De um mesmo 

vértice, a demanda em tela prescinde de realização de audiência de 

instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são 

apurados e provados essencialmente por prova documental, inclusive no 

tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar 

cobrança indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa 

se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Mérito Sustenta a parte 

reclamante que contesta a fatura alusiva ao mês de maio/2017 do valor de 

R$ 913,73 (novecentos e treze reais e setenta e três centavos) atinente a 

unidade consumidora 6862-4, qual foi gerada de forma exorbitante 

contrariando a média mensal, pleiteia com isso a declaração da 

inexigibilidade do débito, o restabelecimento do valor da aludida fatura 

tomando como média o valor de R$ 54,96 (cinquenta e quatro reais e 

noventa e seis centavos) e danos morais. A reclamada, em sua peça de 

bloqueio, alega que houve o regular consumo no relógio medidor da 

residência do mesmo, inclusive que houve a elaboração de vistoria, 

revelando tratar-se de cobrança devida em nome da parte autora e regular 

consumo, mormente que não apresentou nenhuma prova documental que 

confira verdade em seus argumentos, de igual forma seu dever de 

realização de inspeção técnica no relógio medidor da parte autora ou 

mesmo outras provas de forma a corroborar a cobrança indevida. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete a parte autora provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Diferente do alegado pela reclamada, a parte autora comprovou por meio 

de documentos incontestáveis e inequívocos seus argumentos quanto a 

cobrança indevida de sua unidade consumidora. Vale salientar que é 
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essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e 

inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa 

devem permear não só o processo jurisdicional, como também os 

procedimentos administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas 

as peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em 

decorrência da aplicação das normas consumeristas, pois referido 

diploma consagrou expressamente o direito do consumidor à 

racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). 

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de fornecimento 

de água, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação 

do serviço, em virtude de cobrança indevida de fatura exorbitante (art. 14 

do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos, consagra, expressamente, 

a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo 

do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e 

obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; E novamente o 

CDC: Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz 

prestação dos serviços públicos em geral. Art. 22. Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. A par dessas premissas, tenho que a 

documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a embasar 

a cobrança questionada, mormente porque que ela sequer mencionou, na 

contestação, a existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o 

suposto faturamento a maior, bem como não há nos autos a comprovação, 

por meio de laudo técnico, de que havia qualquer irregularidade ou 

regularidade no relógio medidor da parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a cobrança indevida no valor de R$ 913,73 (novecentos e treze 

reais e setenta e três centavos), devendo ser declarada a inexistência de 

tal débito. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o 

faturamento foi efetivamente excessivo por não ser compatível com o 

consumo médio da parte reclamante. Pleiteia a parte requerente a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Entendo que, no presente caso restou configurado os danos morais, ante 

a eminência da suspensão do fornecimento de água, bem tão essencial 

para vida cotidiana, que inclusive correspondente a própria dignidade do 

consumidor. No tocante ao quantum indenizatório a título de dano moral, 

entendo que fixado em valor compatível com a lesão sofrida e que não há 

razão para sua fixação nos patamares pleiteado pela parte reclamante, 

até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a 

razoabilidade e proporcionalidade. Assim, fixo os danos morais no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), diante da não comprovação de danos 

excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito. Com efeito, deve ser determinada a proibição do 

corte da energia em razão do débito sub judice, porquanto é pacífica a 

jurisprudência no sentido de que a suspensão só pode ser realizada 

quando a inadimplência for relativa à fatura normal do consumo. Assim 

sendo, pelos fundamentos acima, julgo procedente esta reclamação para: 

a) TORNAR definitiva a liminar; b) declarar a inexistência de quaisquer 

débitos em discussão alusivo ao relógio medidor da parte autora; c) 

condeno a parte reclamada ao pagamento a parte reclamante o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sendo que, este valor 

será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor do que dispõe 

a Lei n. 1.060/50. Caso necessário, expeçam-se os ofícios pertinentes 

para a baixa da restrição discutida nestes autos. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Publicada no sistema PJE. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Transitada em julgado, execute-se TATIANE BARROS PERROT Juíza Leiga 

Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de 

sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às 

providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010020-03.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ELAINE DE SOUZA FARIAS 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, posto que as provas são suficientes ao 

deslinde da presente questão. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ELAINE DE SOUZA FARIAS em 

desfavor de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que a negativação é indevida pois jamais realizou qualquer relação de 

consumo junto a parte reclamada, pelo que requer o cancelamento do 

aludido contrato e a configuração de danos morais. A parte reclamada por 

sua vez demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo 

aos autos contrato e cartão devidamente escrito com assinatura da parte 

autora idêntica ao da aposta em procuração e demais documentos 

pessoais, provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de 

consumo entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não 
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decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, 

no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial 

para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são bastante semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter 

trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte 

reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que 

não ocorreu. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa e de 

honorários advocatícios que sugiro seja fixado em 1.000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Por pertinência revogo os efeitos da liminar. Defiro a 

gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga _________________ [1] 

[...] ?A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão 

da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo 

ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MYCAEL VINICIUS FERREIRA ALMEIDA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000177-02.2018.8.11.0044 REQUERENTE: MYCAEL VINICIUS FERREIRA 

ALMEIDA DE MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte autora MYCAEL VINÍCIUS FERREIRA ALMEIDA DE MATOS, propôs 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, em face da parte ré TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

visando a declaração de inexistência de débitos e da relação de consumo. 

Em petitório retro, a parte autora requereu a desistência da presente ação. 

In casu, denoto que não há óbice para o deferimento do pedido da parte 

reclamante, conforme enunciado 90 do FONAJE, mormente que a parte 

reclamada sequer foi citada. Nesse sentido: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pelo Exposto, nos termos do artigo 485, VIII do 

NCPC/2015 c/c com o enunciado 90 do FONAJE, JULGO extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito. Expeça-se o necessário, e Transitado em 

Julgado remetam-se os autos ao arquivo dando-se as devidas baixas. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. 

Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às 

providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-17.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MYCAEL VINICIUS FERREIRA ALMEIDA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000176-17.2018.8.11.0044 REQUERENTE: MYCAEL VINICIUS FERREIRA 

ALMEIDA DE MATOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte autora MYCAEL VINÍCIUS FERREIRA ALMEIDA 

DE MATOS, propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em face da parte ré BANCO 

BRADESCO S/A, visando a declaração de inexistência de débitos e da 

relação de consumo. Em petitório retro, a parte autora requereu a 

desistência da presente ação. In casu, denoto que não há óbice para o 

deferimento do pedido da parte reclamante, conforme enunciado 90 do 

FONAJE, mormente que a parte reclamada sequer foi citada. Nesse 

sentido: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pelo Exposto, nos 

termos do artigo 485, VIII do NCPC/2015 c/c com o enunciado 90 do 

FONAJE, JULGO extinto o presente feito, sem resolução de mérito. 

Expeça-se o necessário, e Transitado em Julgado remetam-se os autos ao 

arquivo dando-se as devidas baixas. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-83.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BRITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 550 de 924



PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) 

da parte promovente para pagar o valor referente a condenação das 

custas pela "ausência da parte autora", no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme cálculo juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000163-52.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON JOEL SANTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000163-52.2017.8.11.0044 REQUERENTE: EDERSON JOEL SANTIN 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, II do 

Novo Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo firmado 

pelas partes em petitório, reclamante EDERSON JOEL SANTIN e reclamado 

BANCO DO BRASIL S/A, outro caminho não há senão a homologação do 

acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b do 

Novo Código de Processo Civil/2015. Publicada no sistema PJE. Ante a 

informação do cumprimento integral do acordo, proceda-se ao 

arquivamento. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010411-65.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDES DAVID CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS OAB - MT6684/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010411-65.2011.8.11.0044 EXEQUENTE: LEONILDES DAVID CAMPOS 

EXECUTADO: ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela parte autora LEONILDES 

DAVID CAMPOS em face da parte requerida ARCHIMEDES GRACINDO 

ALVES JÚNIOR. Instada a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de 

modo a dar prosseguimento no presente feito, a parte exequente 

quedou-se inerte, deixando transcorrer o aludido prazo. Ante o 

extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte autora, sem que esta 

apresentasse qualquer manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, considerando 

as cominações legais insertas no artigo 485, inciso III do NCPC, DECLARO 

EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito, uma vez que a 

parte exequente não promoveu o prosseguimento da mesma, bem como 

deixou de apresentar manifestação. Transitada em julgado e observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do 

juiz de direito (togado) para fins de homologação, segundo o regimento do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

TATIANE BARROS PERROT JUÍZA LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado 

com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, 

lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março 

de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-75.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo o recurso inominado no efeito devolutivo. Visando o 

acesso do recorrente ao Judiciário defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Intime-se a parte contrária, para querendo, apresentar 

as contrarrazões, no prazo legal. Nada sendo alegado quanto a 

admissibilidade do recurso, remeta-se o processo as Turmas Recursais, 

para fins de exame da matéria. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 09 

de janeiro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-25.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DO PRADO WEGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DA SILVA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010025-25.2017.8.11.0044 REQUERENTE: JANDIRA DO PRADO WEGNER 

REQUERIDO: JOAO BOSCO DA SILVA CRUZ Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de cumprimento de ação de cobrança proposta por JANDIRA DO 

PRADO WEGNER em desfavor de JOÃO BOSCO DA SILVA CRUZ. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Novo Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando 

há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que a exeqüente se 

deu por satisfeita, nada tendo a reclamar em face da executada, conforme 

petitório retro. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil/2015. Após, proceda-se com o arquivamento do 

presente feito. P. I. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-97.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CUSTODIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000160-97.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ADILSON CUSTODIO PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ADILSON CUSTÓDIO PEREIRA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que as negativações são indevidas e que jamais 

realizou qualquer negociação junto a parte reclamada, pelo que requer a 

declaração da inexistência das negativações, o cancelamento do aludido 

contrato e a configuração de danos morais. A parte reclamada por sua 

vez demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos contrato devidamente escrito com assinatura da parte autora 

idêntica ao da aposta em procuração e demais documentos pessoais, 

provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de consumo 

entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão 

do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a 

lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que 

tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Sublinho, neste 

ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são bastante 

semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter trazido junto 

de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de 

pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de 

forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa e de 

honorários advocatícios que sugiro seja fixado em 1.000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, 

a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

_________________ [1] [...] ?A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-83.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DIAS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000191-83.2018.8.11.0044 REQUERENTE: GEOVANE DIAS DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora GEOVANE DIAS DE FREITAS, propôs AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em face da parte ré BANCO BRADESCO S/A, visando a 

declaração de inexistência de débitos e da relação de consumo. Em 

petitório retro, a parte autora requereu a desistência da presente ação. In 

casu, denoto que não há óbice para o deferimento do pedido da parte 

reclamante, conforme enunciado 90 do FONAJE, mormente que a parte 

reclamada sequer foi citada. Nesse sentido: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 
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extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pelo Exposto, nos termos do artigo 485, VIII do 

NCPC/2015 c/c com o enunciado 90 do FONAJE, JULGO extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito. Expeça-se o necessário, e Transitado em 

Julgado remetam-se os autos ao arquivo dando-se as devidas baixas. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. 

Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às 

providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-68.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000192-68.2018.8.11.0044 REQUERENTE: LEONARDO VIEIRA MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora LEONARDO VIEIRA MARTINS, propôs AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em face da parte ré BANCO BRADESCO S/A, visando a 

declaração de inexistência de débitos e da relação de consumo. Em 

petitório retro, a parte autora requereu a desistência da presente ação. In 

casu, denoto que não há óbice para o deferimento do pedido da parte 

reclamante, conforme enunciado 90 do FONAJE, mormente que a parte 

reclamada sequer foi citada. Nesse sentido: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pelo Exposto, nos termos do artigo 485, VIII do 

NCPC/2015 c/c com o enunciado 90 do FONAJE, JULGO extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito. Expeça-se o necessário, e Transitado em 

Julgado remetam-se os autos ao arquivo dando-se as devidas baixas. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. 

Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às 

providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000190-35.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE CASTILHO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000190-35.2017.8.11.0044 REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE 

CASTILHO DE MOURA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, eis que a tese se confunde com a 

análise do próprio mérito. De um mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por EDUARDO HENRIQUE 

CASTILHO DE MOURA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que é usuária da linha móvel telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de 

julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica suspenso de 

forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos morais 

sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha acostado 

provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não comprovou de 

forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação vexatória e 

humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos 

materiais, eis que em demandas que se busca indenização por danos 

morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 
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mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000194-72.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE JANE AMANCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000194-72.2017.8.11.0044 REQUERENTE: LEIDE JANE AMANCIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por LEIDE 

JANE AMÂNCIO DE OLIVEIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que é usuária da linha móvel telefônica da empresa ré, alega que entre os 

dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica 

suspenso de forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos 

morais sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha 

acostado provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não 

comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação 

vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa 

a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado 

os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000193-87.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DE LIMA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000193-87.2017.8.11.0044 REQUERENTE: JAILSON DE LIMA VIANA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL, eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. De um 

mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO 

POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de longe a matéria pode ser 

considerada complexa. Por fim, REJEITO A PRELIMINAR DE 

LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO com os autos de n. 

1000192-05.2017.811.0044, porquanto são objetos distintos. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por JAILSON 

DE LIMA VIANA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos 
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elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000192-05.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DE LIMA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000192-05.2017.8.11.0044 REQUERENTE: JAILSON DE LIMA VIANA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL, eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. De um 

mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO 

POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de longe a matéria pode ser 

considerada complexa. Por fim, REJEITO A PRELIMINAR DE 

LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO com os autos de n. 

1000193-87.2017.811.0044, porquanto são objetos distintos. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por JAILSON 

DE LIMA VIANA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 
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decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010595-79.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIENE KELLE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

8010595-79.2015.8.11.0044, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL]. EXEQUENTE: COMERCIO DE 

CALCADOS MIAKI LTDA - ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: 

DAIENE KELLE DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta pela parte exequente COMÉRCIO DE CALÇADOS MIAKI LTDA E 

OUTROS em face da parte requerida DAIENE KELLE DA SILVA. Instada a 

se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, de modo a dar prosseguimento 

no presente feito, a parte autora quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

aludido prazo. Ante o extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte 

autora, sem que esta apresentasse qualquer manifestação por mais de 30 

(trinta) dias, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

considerando as cominações legais insertas no artigo 485, inciso III do 

NCPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito, 

uma vez que a parte exequente não promoveu o prosseguimento da 

mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. Transitada em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

1000202-49.2017.8.11.0044, Espécie: PETIÇÃO (241)/[ASSINATURA 

BÁSICA MENSAL]. REQUERENTE: MAXILENE RAQUEL DE CAMPOS 

CANEDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO por necessidade de realização de perícia, 

posto que a lide dispensa a realização técnica judicial. Demais disso, não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por 

MAXILENE RAQUEL DE CAMPOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que é usuária da linha móvel telefônica n. 99713 2027; alega que 

entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha 

telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que requer a reparação 

pelos danos morais sofridos. Em sede de contestação a parte reclamada 

alega que prestou de forma regular os serviços contratados e que jamais 

houve falha de sinal na linha telefônica da parte reclamante, contudo há 

que se verberar que a parte reclamada não logrou êxito em fazer prova de 

suas alegações em sua peça de defesa, tal como se exige o artigo 6º, VIII, 

do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015. Ab initio, não obstante a parte 

reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, denoto a 

parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 
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decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WANIR RODOLFO WEIRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

1000003-90.2018.8.11.0044, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: WANIR RODOLFO WEIRICH REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, eis que a lide prescinde de realização de perícia 

técnica judicial. De um mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE CONEXÃO 

com os autos de n. 1000004-75.2018.811.0044, porquanto objetos 

distintos. De resto, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DAS 

CONDIÇÕES DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, posto que a 

tese se confunde com a análise do próprio mérito. Demais disso, não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte reclamante formulou pedido de desistência da 

ação. Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentada contestação, inclusive juntando diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do 

débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE define que o pedido 

de desistência do autor implicará extinção do processo sem julgamento do 

mérito, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Entendo que tal 

posicionamento merece amparo no caso concreto. Com efeito, o art. 6º, da 

Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de todos, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Ainda, entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto, o que se verifica pela 

aplicação da exceção no presente caso. Sobre o tema não há divergência 

na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 
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Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte reclamante, e a passo a decidir a lide. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por WANIR RODOLFO WEIRICH em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que a negativação é indevida, haja vista que afirma que não possuí 

relação jurídica com a reclamada de modo que pudesse ensejar a aludida 

negativação, pelo que requer a declaração de inexistência do débito e a 

configuração de danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos contrato devidamente escrito com assinatura da parte autora 

idêntica ao da aposta em procuração e demais documentos pessoais, 

provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de consumo 

entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão 

do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a 

lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que 

tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Sublinho, neste 

ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são bastante 

semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter trazido junto 

de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de 

pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de 

forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa e de 

honorários advocatícios que sugiro seja fixado em 1.000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, 

a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

_________________ [1] [...] ?A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010218-74.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES BATISTA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE CANDIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

8010218-74.2016.8.11.0044, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: IVANILDES BATISTA 

RODRIGUES EXECUTADO: ARLETE CANDIDA DA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela parte autora IVANILDES 

BATISTA RODRIGUES em face da parte requerida ARLETE CÂNDIDA DA 

SILVA. A parte exequente compareceu em cartório informando que não 

encontrou bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

conforme certidão retro, assim, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, considerando as cominações legais insertas no artigo 

485, inciso III do NCPC c/c artigo 53 §4º da Lei n. 9.099/95, DECLARO 

EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito. Transitada em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000294-27.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

1000294-27.2017.8.11.0044, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[VARIAÇÃO CAMBIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. REQUERENTE: JOEL CARDOSO DE SOUZA REQUERIDO: NEOVIA 

INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA Vistos etc., Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória 
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de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, II do 

Novo Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo firmado 

pelas partes em audiência, reclamante JOEL CARDOSO DE SOUZA e 

reclamado NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o 

exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, b do Novo Código de Processo Civil/2015. 

Publicada no sistema PJE. Após o cumprimento integral do acordo, 

proceda-se ao arquivamento. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-89.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. CARVALHO BISCO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MARCELINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Número do Processo: 

1000016-89.2018.8.11.0044, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, PAGAMENTO, 

INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA]. REQUERENTE: M. 

CARVALHO BISCO - EPP REQUERIDO: NELSON MARCELINO Vistos etc., 

Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o 

art. 515, II do Novo Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de 

acordo firmado pelas partes em audiência, reclamante M. CARVALHO 

BISPO EPP e reclamado NELSON MARCELINO, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, b do Novo Código de Processo Civil/2015. 

Publicada no sistema PJE. Após o cumprimento integral do acordo, 

proceda-se ao arquivamento. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010474-17.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA BARBOSA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010474-17.2016.8.11.0044 EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME EXECUTADO: MARINA BARBOSA LEITE Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de cumprimento de homologação de acordo 

proposta por COMÉRCIO DE CALÇADOS MIAKI LTDA - ME em desfavor de 

MARINA BARBOSA LEITE. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Novo Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que a exeqüente se deu por satisfeita, nada tendo a reclamar em face da 

executada, conforme certidão retro. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil/2015. Após, 

proceda-se com o arquivamento do presente feito. P. I. Tatiane Barros 

Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO 

o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-83.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DIAS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000191-83.2018.8.11.0044 REQUERENTE: GEOVANE DIAS DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora GEOVANE DIAS DE FREITAS, propôs AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em face da parte ré BANCO BRADESCO S/A, visando a 

declaração de inexistência de débitos e da relação de consumo. Em 

petitório retro, a parte autora requereu a desistência da presente ação. In 

casu, denoto que não há óbice para o deferimento do pedido da parte 

reclamante, conforme enunciado 90 do FONAJE, mormente que a parte 

reclamada sequer foi citada. Nesse sentido: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pelo Exposto, nos termos do artigo 485, VIII do 

NCPC/2015 c/c com o enunciado 90 do FONAJE, JULGO extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito. Expeça-se o necessário, e Transitado em 

Julgado remetam-se os autos ao arquivo dando-se as devidas baixas. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. 

Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às 

providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010411-65.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDES DAVID CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS OAB - MT6684/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010411-65.2011.8.11.0044 EXEQUENTE: LEONILDES DAVID CAMPOS 

EXECUTADO: ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela parte autora LEONILDES 

DAVID CAMPOS em face da parte requerida ARCHIMEDES GRACINDO 

ALVES JÚNIOR. Instada a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de 

modo a dar prosseguimento no presente feito, a parte exequente 

quedou-se inerte, deixando transcorrer o aludido prazo. Ante o 

extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte autora, sem que esta 

apresentasse qualquer manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, considerando 

as cominações legais insertas no artigo 485, inciso III do NCPC, DECLARO 

EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito, uma vez que a 

parte exequente não promoveu o prosseguimento da mesma, bem como 

deixou de apresentar manifestação. Transitada em julgado e observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do 

juiz de direito (togado) para fins de homologação, segundo o regimento do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

TATIANE BARROS PERROT JUÍZA LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado 

com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, 

lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março 

de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000194-72.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE JANE AMANCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000194-72.2017.8.11.0044 REQUERENTE: LEIDE JANE AMANCIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por LEIDE 

JANE AMÂNCIO DE OLIVEIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que é usuária da linha móvel telefônica da empresa ré, alega que entre os 

dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica 

suspenso de forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos 

morais sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha 

acostado provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não 

comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação 

vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa 

a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado 

os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000190-35.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE CASTILHO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000190-35.2017.8.11.0044 REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE 

CASTILHO DE MOURA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 
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as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, eis que a tese se confunde com a 

análise do próprio mérito. De um mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por EDUARDO HENRIQUE 

CASTILHO DE MOURA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que é usuária da linha móvel telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de 

julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica suspenso de 

forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos morais 

sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha acostado 

provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não comprovou de 

forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação vexatória e 

humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos 

materiais, eis que em demandas que se busca indenização por danos 

morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-81.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KASSILENI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000077-81.2017.8.11.0044 REQUERENTE: KASSILENI ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por KASSILENI ALVES DA SILVA 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que é usuária da linha móvel telefônica, alega 

que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha 

telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que requer a reparação 

pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não 

tenha acostado provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não 

comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação 

vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa 

a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado 

os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 
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do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010659-89.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE MARQUES DE MOURA - ME (REQUERENTE)

ROSINEIDE MARQUES DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010659-89.2015.8.11.0044 REQUERENTE: ROSINEIDE MARQUES DE 

MOURA - ME, ROSINEIDE MARQUES DE MOURA REQUERIDO: JORGE 

CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de AÇAO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO proposta pela parte autora 

ROSINEIDE MARQUES DE MOURA – ME E OUTROS e a parte requerida 

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME. Instada a se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, de modo a dar prosseguimento no presente feito, 

a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o aludido prazo. 

Ante o extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte autora, sem 

que esta apresentasse qualquer manifestação por mais de 30 (trinta) dias, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

considerando as cominações legais insertas no artigo 485, inciso III do 

NCPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito, 

uma vez que a parte exequente não promoveu o prosseguimento da 

mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. Transitada em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000044-91.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BASTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000044-91.2017.8.11.0044 REQUERENTE: REGINALDO BASTO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Ab initio, esclareço que, em que pese a 

notória Ação de Recuperação Judicial distribuída pela Empresa OI perante 

a 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o MM Juiz 

daquela seção judiciária decidiu em caráter liminar apenas pela suspensão 

das ações e execuções, que, de algum modo impliquem em constrição 

judicial, ou seja, penhora, arresto, sequestro etc. Desse modo, entendo 

que as ações nas quais se demanda quantia ilíquida (ação indenizatória, 

por exemplo) devem prosseguir até a sentença – título executivo que 

posteriormente será pago ao credor (Art. 6º, § 1º da Lei nº. 11.101/05). 

Ademais, nesse mesmo sentido dispõe o Enunciado 51 do FONAJE: “Os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por REGINALDO BASTO DO NASCIMENTO em 

desfavor de OI S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 
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razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que a negativação é indevida, haja vista que afirma categoricamente 

que não reconhece o aludido débito, tampouco ajustou quaisquer 

contratos com a parte reclamada, pelo que requer a declaração da 

inexistência da avocada negativação e danos morais. Por sua vez a 

empresa ré alegou tão somente exercício regular de direito e ausência de 

danos morais, sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir 

os autos com documento hábil ou qualquer outro documento que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança dos supostos 

créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela cobrança 

indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se prestam a 

comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes. Nesse sentido: 

EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS 

DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. 

APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 

(TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE 

IMPÕE. Neste mundo capitalista, esse patrimônio denominado o nome civil 

ganha extraordinário relevo, notadamente para aqueles que integram o 

extrato social que vive no limite. A pureza do nome, sob a perspectiva 

consumerista, em última análise, representa o único atributo igualitário 

entre os cidadãos-consumidores. Nessa esteira de raciocínio, dado o 

tamanho dano advindo da conduta ilícita da apelada, tenho que deva ser 

majorada a verba indenizatória a título de danos morais para o R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Sob tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

Recurso manejado pela Autora para promover a majoração do quantum 

indenizatório para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais. (TJ-RJ - APL: 00100331120098190008 RJ 

0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING 

CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA 

TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/12/2014 17:13) Ora, a parte reclamada é responsável pelas cobranças 

indevidas, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial – contrato de voz ou escrito devidamente assinado pela parte 

autora - e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida, ônus que lhe cabia demonstrar em 

razão da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso por se 

tratar de relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do 

NCPC/2015). No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, consubstanciado na negativação indevida de seu nome. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

DANO PRESUMIDO À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO 

MORAL, ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do CPC, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; 

b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“c” não seja cumprida. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências, 

Paranatinga/MT, 05 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito
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RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000059-60.2017.8.11.0044 REQUERENTE: CREUSA MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL, posto que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. 

Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por CREUSA 

MARQUES DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 
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constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que é usuária da linha móvel telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de 

julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica suspenso de 

forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos morais 

sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha acostado 

provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não comprovou de 

forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação vexatória e 

humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos 

materiais, eis que em demandas que se busca indenização por danos 

morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64695 Nr: 1901-97.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIVAL MARTINS DOS SANTOS - ME, SENIVAL 

MARTINS DOS SANTOS, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BOFI - OAB:30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258/A-MT

 Vistos em correição.

Considerando que o feito encontra-se em carga com o Dr. Luiz Carlos Bofi 

– OAB/MT 24195/A desde a data 07/12/2017, conforme consta no sistema 

apolo, intime-o para que providencie a devolução dos autos, no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa, nos termos do art. 431, §2º da CNG c/c art. 234, § 2º e 3º, CPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68199 Nr: 1846-15.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIVAL MARTINS DE MENEZES-ME, SENIVAL 

MARTINS DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515

 Vistos em correição.

Considerando que o feito encontra-se em carga com o Dr. Luiz Carlos Bofi 

– OAB/MT 24195/A desde a data 07/12/2017, conforme consta no sistema 

apolo, intime-o para que providencie a devolução dos autos, no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa, nos termos do art. 431, §2º da CNG c/c art. 234, § 2º e 3º, CPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73596 Nr: 2008-73.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAEL LOPES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos em correição.

Considerando que o feito encontra-se em carga com o Dr. Sharlon Wilian 

Schimidt – OAB/MT 16178/O desde a data 06/10/2017, conforme consta 

no sistema apolo, intime-o para que providencie a devolução dos autos, no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa, nos termos do art. 431, §2º da CNG c/c art. 234, § 

2º e 3º, CPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83255 Nr: 1059-78.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o feito encontra-se em carga com a Dra. Angelita 

Kemper – OAB/MT 15090/O desde a data 06/12/2017, conforme consta no 

sistema apolo, intime-o para que providencie a devolução dos autos, no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa, nos termos do art. 431, §2º da CNG c/c art. 234, § 

2º e 3º, CPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82135 Nr: 277-71.2017.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIVAL MARTINS DE MENEZES, SENIVAL MARTINS DE 

MENEZES-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PEÇAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13.906-B

 Vistos em correição.

Considerando que o feito encontra-se em carga com o Dr. Luiz Carlos Bofi 

– OAB/MT 24195/A desde a data 07/12/2017, conforme consta no sistema 

apolo, intime-o para que providencie a devolução dos autos, no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa, nos termos do art. 431, §2º da CNG c/c art. 234, § 2º e 3º, CPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80762 Nr: 2925-58.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAELI DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/4/2018 

às 13h30min.

Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as testemunhas 

arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77419 Nr: 925-85.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTE APARECIDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o feito encontra-se em carga com o Dr. Sharlon Wilian 

Schimidt – OAB/MT 16178/O desde a data 11/12/2017, conforme consta 

no sistema apolo, intime-o para que providencie a devolução dos autos, no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa, nos termos do art. 431, §2º da CNG c/c art. 234, § 

2º e 3º, CPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83701 Nr: 1344-71.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRIGIO PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/4/2018 

às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84300 Nr: 1736-11.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELLA MARIA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/4/2018 

às 16h15min.

Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as testemunhas 

arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82263 Nr: 356-50.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/4/2018 

às 15h15min.

Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as testemunhas 

arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84949 Nr: 2151-91.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/4/2018 

às 17h30min.

Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as testemunhas 

arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82268 Nr: 361-72.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR BEOQUER DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 26.04.2018, as 16h00min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82268 Nr: 361-72.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR BEOQUER DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Agendada a perícia médica para o dia 26.04.2018 às 16h00min, pelo Dr. 

Odir Roberti Martins, Clínica Dr. Ozair Martins, Rua Cristal nº 180, Centro – 

Peixoto de Azevedo-MT, encaminho os autos à expedição para cientificar 

as partes da data e do local designados para ter início à produção da 

prova, conforme prevê o artigo 474 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62766 Nr: 2765-72.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695A, Rosana Lovison - OAB:19013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os embargos de declaração são espécie de recurso que serve para 

impugnar as decisões eivadas de obscuridade, omissão ou contradição. 

(...).DISPOSITIVO:Diante do exposto, conheço os embargos de declaração 

porque tempestivos e nego provimento, porque ausente qualquer omissão 

ou contradição na sentença de fls. 148/150, mantendo-a por seus 

fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61795 Nr: 1721-18.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR GROSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83253 Nr: 1057-11.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73365 Nr: 1866-69.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71888 Nr: 911-38.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67501 Nr: 1291-95.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, Patrícia Martens - OAB:18404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66880 Nr: 760-09.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AVELINO HECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64659 Nr: 1861-18.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILDETE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63239 Nr: 274-58.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUZANIRA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61977 Nr: 1916-03.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: DAVID BERTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61074 Nr: 930-49.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA SOUSA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39965 Nr: 575-10.2010.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDICE RIBEIRO DOS SANTOS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26919 Nr: 1287-39.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO GLOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26542 Nr: 1321-14.2006.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ COELHO VARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71850 Nr: 889-77.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71849 Nr: 888-92.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28980 Nr: 674-82.2007.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28262 Nr: 43-41.2007.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BERNARDINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64018 Nr: 1148-43.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE LOPES DE OLIVEIRA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar as contestações, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83869 Nr: 1456-40.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/04/2018 

às 16h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81593 Nr: 3490-22.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/04/2018 

às 14h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82270 Nr: 363-42.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/04/2018 

às 14h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75744 Nr: 3423-91.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DONIZETE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/04/2018 

às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79456 Nr: 2132-22.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO TEIXEIRA DE CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/04/2018 

às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82072 Nr: 225-75.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIZETE SANTANA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/04/2018 

às 13h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83952 Nr: 1523-05.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO NERI LOPES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/04/2018 

às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80655 Nr: 2861-48.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA APARECIDA SANTA ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/04/2018 

às 16h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71112 Nr: 385-71.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACO ANDRADE DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/04/2018 

às 17h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83287 Nr: 1089-16.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINO BALTAZAR NITSCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/04/2018 

às 15h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77643 Nr: 1053-08.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA BEZERRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 23/04/2018 

às 17h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87912 Nr: 4246-94.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO NOLETO DE BRITO, MARIA DE JESUS 

MATOS BRITO, RAIMUNDO MAKS MATOS BRITO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora que decorreu o 

prazo sem apresentação de contestação e para requerer o que entender 

pertinente no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 86072 Nr: 2973-80.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 

REGIAO DO VALE DO PEIXOTO/MT CISVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:11794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora que decorreu o 

prazo sem apresentação de embargos e para requerer o que entender 

pertinente no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87116 Nr: 3710-83.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENICIO PEREIRA DA SILVA, ADRIANA REIS 

DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, Fladson Chiquitim - OAB:17743

 Visto(...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia 

para: (1) ABSOLVER os réus VENÍCIO PEREIRA DA SILVA e ADRIANA 

REIS DO CARMO da prática dos crimes de associação para o tráfico 

(artigo 35 da Lei nº 11.343/2006) e receptação (artigo 180 do Código 

Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP e no princípio do 

in dubio pro reo; e CONDENÁ-LOS pelo cometimento do crime de tráfico 

ilícito de entorpecentes com causa de aumento (artigo 33, caput, c/c 

art.40, VI todos da Lei nº 11.343/2006) (...). 8. Expeçam-se Alvarás de 

Soltura em favor de VENÍCIO PEREIRA DA SILVA e ADRIANA REIS DO 

CARMO, considerando que lhes foi concedido o direito de recorrer em 

liberdade. P.R.I.C

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87395 Nr: 3877-03.2017.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON COSTA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quécele de Carli - 

OAB:17.062-0

 FINALIDADE: intimação da advogada da parte ré para comparecer à 

audiência designada para o dia 18/04/2018 às 15:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88113 Nr: 80-82.2018.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE OLIVEIRA PEIXOTO, MOISES ALVES 

MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK EUGÊNIO ZAKALHUK - 

OAB:19413, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - OAB:19404-0

 FINALIDADE: Intimação dos advogados dos réus para comparecerem á 

audiência desiganada para o dia 18/04/2018/ às 18:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72920 Nr: 1605-07.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MILHOMEM BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte ré para comparecer à 

audiência de continuação designada para o dia 11/04/2018 às 15:30 

horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78828 Nr: 1758-06.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CESAR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte ré para comparecer à 

audiência para proposta de suspensão condicional do processo, 

designada para 11/04/2018 às 14:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73856 Nr: 2166-31.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEZAK DE SOUSA PAULUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte ré para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para 11/04/2018 às 14:00 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67611 Nr: 1375-96.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES MAZZONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 FINALIDADE: intimar a advogada do réu, para comparecer à audiência de 

justificação, designada para o dia 19.04.2018, às 17h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80762 Nr: 2925-58.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAELI DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 04/04/2018, às 13h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66816 Nr: 709-95.2014.811.0023

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIVALDO ALVES PEIXOTO, FERNANDA SAMIRA 

PAYAO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - OAB:96057 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Código nº 66816

Vistos etc.

Diante das informações contidas em fls. 192–194, intime-se o Executado 

BANCO DO BRASIL S/A, para que se manifeste quanto aos documentos 

faltantes solicitados pelo exequente às fls. 192-194, no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para manifestar requerendo o 

que entender pertinente, no mesmo prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82601 Nr: 600-76.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DANTAS PEREIRA ME, 

FRANCISCO DANTAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 82601

Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.47/47vº.

Expeça-se mandado de penhora do imóvel indicado em fls.48, avaliação e 

intimação das partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo que o silêncio será subentendido como concordância tácita.

Havendo impugnação quanto a avaliação no prazo de 10 (dez) dias 

manifestem-se o avaliador judicial e a parte contrária, também em 10 (dez) 

dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão.

Ato contínuo, intime-se o exequente para juntar aos autos a certidão 

atualizada da matrícula (art. 844 do CPC), com o respectivo 

registro/averbação da penhora, sem o qual não poder-se-á proceder a 

alienação em hasta pública (art. 1.054 da CNGC).

Intime-se ainda o credor para informar se tem interesse em adjudicar o 

bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não inferior ao 

da avaliação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Consigne-se que, havendo ônus registrado na matrícula, nos termos dos 

arts. 804; c/c 908, ambos do CPC, intimem-se todos os credores 

preferenciais de todos os atos processuais, inclusive quanto à hasta 

pública.

Comprovado o registro/averbação da penhora na matrícula, não havendo 

interesse em adjudicar ou levá-lo a alienação particular, designem-se 

datas para hasta pública, intimando-se as partes, bem como eventuais 

credores preferenciais com ônus registrados/averbados na matrícula do 

imóvel. Sendo frutífera a arrematação, deposite-se o montante arrecadado 

na conta única deste juízo.

Atente-se ao disposto no art. 1.054 da CNGC.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63496 Nr: 542-15.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISE APRECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR DA SILVA RAFAEL, ARNALDO 

APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TERESINHA SOBRINHO 

- OAB:16009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 63496

Vistos etc.

Processo formalmente em ordem.

Cumpra-se a decisão proferida em fls.174/174vº.

Às providências.

 Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80936 Nr: 3021-73.2016.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONTAG & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZINO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298-A, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SORRISO - OAB:

 Processo formalmente em ordem.Considerando que nos autos de 

impugnação ao valor da causa em apenso (Processo nº 

3117-88.2016.811.0023 – Código 81059) foi corrigido o valor inicial dado à 

causa para R$ 758.227,00, intime-se o autor, na pessoa do seu advogado, 

para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

(art. 290 do CPC) e consequente indeferimento da petição 

inicial.Recolhidas as custas processuais, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81059 Nr: 3117-88.2016.811.0023

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONTAG & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE SINOP 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298-A, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 18/19, após 

trasladem-se cópias para os autos da ação monitória (autos 80936), 

procedendo ao desapensamento, arquivando-se os autos com as baixas 

de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 20295 Nr: 2708-35.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER POLITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO MESSIAS DA SILVA 

- OAB:4517-A

 Código nº 20295

Vistos etc.

Defiro o postulado em fls.85, desarquive-se o presente feito e conceda-se 

vista dos autos ao requerente, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64828 Nr: 2048-26.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA LUCENA ROCHA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 Código nº 64828

Vistos etc.

Oficie-se a Conta única para vinculação dos valores depositados às 

fls.73.

Proceda-se a transferência dos valores depositados em fls. 73 para a 

conta indicada pelo exequente em fls. 80.

Após, proceda-se a liberação dos valores por meio de alvará judicial na 

conta bancária vinculada ao CNPJ do credor (fls.80).

Em seguida, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89430 Nr: 973-73.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARANHAO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, 

liminarmente, a medida.Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora 

na inicial, mediante compromisso de não o retirar do território deste juízo, 

sem autorização.Pelo mesmo mandado, CITE-SE a parte ré para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias ou em 05 (cinco) dias 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual lhe será 

restituído o bem, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria de 

fato.Com efeito, é a citação que comunica ao réu que em face dele foi 

proposta demanda, a fim de que ele possa, querendo, vir se defender 

(CPC, art. 238). Além disso, para a validade do processo é indispensável a 

citação inicial do réu (CPC, art. 239), tudo isso sob pena de restarem 

violados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla 

defesa.Segundo decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 

1.418.593-MS), a Lei n.º 10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais 

faculta ao devedor a possibilidade de purgação de mora, ou seja, não mais 

permite que ele pague somente as prestações vencidas. Para que o 

devedor fiduciante consiga ter o bem de volta, ele terá que pagar a 

integralidade da dívida, ou seja, tanto as parcelas vencidas e vincendas 

(mais os encargos), no prazo de 5 dias após a execução da liminar.Desta 

forma, nos contratos firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, que 

alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, 

no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária.Expeçam-se os mandados necessários. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69866 Nr: 3235-35.2014.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA PAIXÃO, JOSEFA ALVES DE 

ALBUQUERQUE PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para o recolhimento no prazo de 

15 (quinze) dias das custas e despesas processuais, sob pena de 

averbação na distribuição e protesto judicial.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83160 Nr: 999-08.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Dr. Odir Roberti Martins, pessoalmente, para que traga aos 

autos a perícia médica realizada pela parte autora, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43752 Nr: 1919-89.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 43752

Vistos etc.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se a parte autora para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79179 Nr: 1954-73.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 79179

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls.34/34vº.

Cumpra-se com urgência a decisão proferida em fls.30/30vº.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,
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Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69621 Nr: 3050-94.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ROSINALVA ELOY DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Dr. Odir Roberti Martins, pessoalmente, para que traga aos 

autos a perícia médica realizada pela parte autora, no prazo de 15 

dias.Após, voltem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61797 Nr: 1723-85.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINELTO ALENCAR CAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código nº 61797

Vistos etc.

Tendo em vista que o requerido efetivou o pagamento das custas e 

despesas processuais remanescentes (fls.237/238), determino o 

cancelamento/baixa do protesto realizado.

Após, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72981 Nr: 1646-71.2015.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168.016 OAB/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, SIDNEI 

FERRARIA - OAB:253.137 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 72981

Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para dar andamento no feito, concernente em 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, para o cumprimento 

dos atos executórios, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito.

Suprida a falta, cumpra-se conforme decisão proferida em fls.57/57º.

Proceda-se o Sr. Meirinho, se necessário, nos estritos limites 

constitucionais e permissivos do art. 212, § 2º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79454 Nr: 2130-52.2016.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO ROSIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 79454

Vistos etc.

Se no prazo, recebo a apelação (fls.84-97), observando-se, quanto aos 

efeitos, o que dispõe o art. 1.012 do Código de Processo Civil.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a sentença por seus 

próprios fundamentos.

Intime-se o INSS acerca da sentença prolatada em fls.81-83, bem como 

para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte autora, no de 15 dias (CPC, arts. 1.003, § 5º e 1.010, 

§1º).

Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os presentes autos 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens deste 

Juízo.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71839 Nr: 879-33.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Código nº 71839

Vistos etc.

Na forma do artigo 523 do CPC, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10%, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo, devendo comprovar o prévio recolhimento das 

taxas previstas no art.2º, inciso XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas 

por cada diligência a ser efetuada.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 89092 Nr: 746-83.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO - 

OAB:15722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que no prazo de 15 dias, tragam aos autos, os 

documentos faltantes: PROCURAÇÃO, ATO CONSTITUITIVO DA EMPRESA 

e CNPJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78548 Nr: 1600-48.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAUTIDE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 1.060/50.

Cite-se o executado dos termos da presente ação, podendo opor 

embargos no prazo de 30 dias, ficando consignado que, em não havendo 

oposição de embargos, serão observadas as regras do §1º do art. 910 do 

CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77917 Nr: 1217-70.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 1.060/50.

Cite-se o executado dos termos da presente ação, podendo opor 

embargos no prazo de 30 dias, ficando consignado que, em não havendo 

oposição de embargos, serão observadas as regras do §1º do art. 910 do 

CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76733 Nr: 471-08.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINALVA PEREIRA DE FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 1.060/50.

Cite-se o executado dos termos da presente ação, podendo opor 

embargos no prazo de 30 dias, ficando consignado que, em não havendo 

oposição de embargos, serão observadas as regras do §1º do art. 910 do 

CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67873 Nr: 1589-87.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS ROCHA SILVA, MARIA LUCIA TAVARES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 1.060/50.

Cite-se o executado dos termos da presente ação, podendo opor 

embargos no prazo de 30 dias, ficando consignado que, em não havendo 

oposição de embargos, serão observadas as regras do §1º do art. 910 do 

CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64123 Nr: 1264-49.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CERQUEIRA LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 1.060/50.

Cite-se o executado dos termos da presente ação, podendo opor 

embargos no prazo de 30 dias, ficando consignado que, em não havendo 

oposição de embargos, serão observadas as regras do §1º do art. 910 do 

CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63904 Nr: 996-92.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA NADIR VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 1.060/50.

Cite-se o executado dos termos da presente ação, podendo opor 

embargos no prazo de 30 dias, ficando consignado que, em não havendo 

oposição de embargos, serão observadas as regras do §1º do art. 910 do 

CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41046 Nr: 1662-98.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AMERICA OLIVEIRA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 1.060/50.

Cite-se o executado dos termos da presente ação, podendo opor 

embargos no prazo de 30 dias, ficando consignado que, em não havendo 

oposição de embargos, serão observadas as regras do §1º do art. 910 do 

CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41214 Nr: 1834-40.2010.811.0023

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU BLAUTH, ANA CLAUDIA FERREIRA DE MATOS, 

TIMOTEO LUCENA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA LIMA, ESPÓLIO DE 

VENÂNCIA AIVI GARCIA, Vitor Emanuel Pinto Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9028-B/MT, HUMBERTO PEDRO DE MORAES - OAB:3040, OTILIO 

RIBEIRO NETO - OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, FERNANDA DE FREITAS ROSA - OAB:9028-B/MT

 Código nº 41214

Vistos etc.

Juntem-se os documentos pendentes de juntada, conforme lembrete ativo 

no sistema apolo (Petição - 16/02/2018 wesley. Pasta Petição.(A51063).

Cumpra-se na íntegra o despacho proferido em fls.1.372.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71296 Nr: 502-62.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU BLAUTH, TIMOTEO LUCENA PESSOA, 

VENANCIA AIVI GARCIA, ANA CLAUDIA FERREIRA DE MATOS, ESPÓLIO 

DE VENÂNCIA AIVI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9028-B/MT

 Código nº 71296

Vistos etc.

Atualize-se no sistema apolo o endereço do requerido Timóteo Lucena 

Pessoa (fls.555).

Juntem-se os documentos pendentes de juntada, conforme lembrete 

ativos no sistema apolo (Protocolado em Peixoto de Azevedo Protocolo Nº: 

[A-51897] - [01/03/2018]. Envio do Alerta: 01/03/2018 17:21 - Código 

Processo -- Observação: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI PETIÇÃO - 

KEMILLY 02/03/2018.).

Expeça-se carta precatória para citação do requerido Alceu Blauth no 

endereço contido em fls.556 (Quadra AC, nº 409, Conjunto B, Casa 17, 

Santa Maria do Norte, Brasília-DF, CEP: 72549-410.).

Aportando aos autos a carta precatória devidamente cumprida e 

certificado o decurso do prazo para apresentação de contestação, 

retornem os autos conclusos para análise dos embargos declaratórios e 

demais atos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76270 Nr: 118-65.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra 

Devedor Solvente proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI 

NORTE MT, em face de MARLY DE SOUSA SILVA.No decorrer do 

procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito 

perquirido, conforme fl. 34. É o relatório. DecidComo se depreende dos 

autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, 

alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução quando:II – a obrigação 

for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83926 Nr: 1503-14.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE MOURA & CIA LTDA, LUIZ RODRIGUES DE MOURA, 

LUAN MAYCON HOCHMANN DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GILBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a complementação da diligência foi atendida às fls. 

30/32, determino o cumprimento das determinações do despacho de fl. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61724 Nr: 1643-24.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLA ROBERTA SANTOS, HEDI LAMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Assistente Social credenciada para realização de Estudo 

Social na família da parte autora, devendo informar sua renda per capta e 

os dados pessoais de toda família, tais como: RG e CPF, no prazo de 60 

(sessenta) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-84.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSIO SOUZA LELIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDELSIO SOUZA LELIS OAB - MT15692/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000027-84.2018.8.11.0023; Valor causa: 
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R$ 2.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROGERIO RIBEIRO DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: EDELSIO SOUZA 

LELIS Senhor(a): REQUERIDO: EDELSIO SOUZA LELIS Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

18/04/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de março de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97524 Nr: 1013-90.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldiuza de Araujo Leal Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o andamento de referencia 116 encontra-se juntado 

Recurso de apelação, sendo a mesma tempestiva, portanto abro vistas ao 

autor para contrarazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 10140 Nr: 218-75.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA GUAPORÉ LTDA, Antonio Mágio 

Neto, Hailton Mágio, Francisco Mágio, Carlos Mágio, Dorival Mágio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudêncio Borges - 

OAB:MT/3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT, SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - OAB:4161

 Diante da determinação da Egrègia Corregedoria Geral da Justiça em 

proceder ao desarquivamento dos autos que se encontravam em arquivo 

provsório para fins de análise acerca da prescrição intercorrente e diante 

da necessidade de se garantir o princípio da não-surpresa, intime-se o 

exequente para que se manifeste acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158085 Nr: 11852-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romer Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108019 Nr: 5422-12.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Reis de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Vita - OAB:GO 

28410

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

Aguarde-se tentativa de penhora on line em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128539 Nr: 7453-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNED GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, sendo dever do requerente diligenciar visando 

obter o endereço atualizado do requerido.

Intime-se o autor para que dê andamento ao feito em dez dias, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125625 Nr: 6051-49.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A., REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos.

Diante da manifestação das partes, bem como pela impossibilidade de 

redução dos honorários, desconstituo o perito anteriormente nomeado.

Oficie-se ao IBEC - Instituto Brasileiro de Estudos Científicos (Cuiabá-MT 

Av. Rubens de Mendonça, 1856 - Sl 408 Bosque da Saúde - CEP 

78050-000 Fone/Faz: +55 (65) 3052-7636) para que indique perito para 

atuar no presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102523 Nr: 3172-06.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Sávio Silveira Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62416 Nr: 2757-62.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlei Ferreira Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR A MANIFESTAR-SE ACERCA DO MANDADO DE 

AVALIAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58953 Nr: 4519-50.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tereza Pinto - ME, Maria Tereza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI 

INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL, SENDO ASSIM INTIMO O AUTOR PARA 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87124 Nr: 4807-90.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Maia Nogueira, Valéria Maria Nobre de Freitas 

Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Garcia Silva, Aurora Silva, Marcelo 

Benvindo de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para fins de direito que a copntestação e tempestiva, sendo 

assim abro vista ao autor para impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86058 Nr: 3685-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos André Moreno Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sisproel Comercio e Serviços de 

Teleinformatica LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384, Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Intimar o autor na pessoa de seu avogado para informar o número da 

conta corrente/poupança, agencia, banco, bem como CPF da pessoa ser 

ser transferido o valor de R$ 807,32 (oitocentos e sete reais e trinta e dois 

centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107220 Nr: 5082-68.2015.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Costa Gonçalves, Fátima Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Amador Goularte, José Goularte, 

VALMIR GOULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: valdir medeiros Maximino - 

OAB:20.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação e tempestiva, sendo assim abro vista ao autor 

para impunação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161885 Nr: 1251-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S BORGES SERVICOS EIRELI ME, Eugenio 

Silva Borges, Maria José Moreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação e tempestiva, sendo assim abro vista ao autor 

para impunação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162422 Nr: 1530-90.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DOS SANTOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação e tempestiva, sendo assim abro vista ao autor 

para impunação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162535 Nr: 1587-11.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZELEI DA CONCEIÇÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação e tempestiva, sendo assim abro vista ao autor 

para impunação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162090 Nr: 1370-65.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação e tempestiva, sendo assim abro vista ao autor 

para impunação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153742 Nr: 9763-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação e tempestiva, sendo assim abro vista ao autor 

para impunação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122295 Nr: 4592-12.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Lucas Cancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para manifestar-se nos autos, 

requernedo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138768 Nr: 3141-15.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAJUDA MESQUITA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado em Ref. 53, é tempestivo, 

portanto abro vistas para a parte autora contrarazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86856 Nr: 4522-97.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Muniz § Mafra LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o executado foi citado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida, acrescidas de juros e multa, ou 

garantir a execução com oferecimento de penhora, e até a presente data 

não foi efetuado o pagamento, não foi oferecido bens a penhora, nem 

mesmo houve manifestação, sendo assim, abro vista dos autos ao 

exequente manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107869 Nr: 5364-09.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado em Ref. 77 é tempestivo, 

portanto abro vistas para a parte autora contrarazoar o recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60510 Nr: 850-52.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Meira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:

 INTIMAR O REQUERIDO PARA QUE NO PRAZO DE 90 DIAS COMPROVE 

NO FEITO A APRESENTAÇÃO À SECRETARTIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE DO PRAD - SOB PENA DE MULTA DIARIA NO VALOR DE 

R$1.000,00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52128 Nr: 3564-53.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helmut Ruppin, Maria da conceição Barbosa 

Lajes Ruppim, WELLINGTON MARTINS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 INTIMO AS PARTES DA DATA DO LEIÃO SENDO: 1º 16/05/2018 E A 2ª 

30/05/2018, AMBAS AS 14:00 HORAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164350 Nr: 2302-53.2018.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINA ALFONSO COSTA, DERCILIA 

ALFONSO CORREIA, ESPÓLIO DE GILMAR XAVIER CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARTINA ALFONSO COSTA, Cpf: 

81108303153, Rg: 264.284, natural de Acorizal-MT, casado(a), do lar, 

atualmente em local incerto e não sabido DERCILIA ALFONSO CORREIA, 

Cpf: 63086395168, Rg: 590337, natural de Acorizal-MT, casado(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ESPÓLIO DE GILMAR XAVIER 

CORREIA, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Suma... O Requerente adquiriu parte do Imóvel Urbano 

– Lote 11 da Quadra 159, com área de 200,00 (duzentos) metros 

quadrados, em 05 de outubro de 2.007, onde na época fora repassado o 

bem, através do Instrumento Particular de Venda e Compra de um Imóvel, 

pela procuradora do falecido Gilmar Xavier e da Sra. Dercilia Alfonso 

Correia, a Sra. Martina Alfonso Costa (Procuração confeccionada junto ao 

2º CRI local, Livro 073, folhas 217, datada de 16/02/2000, ou seja, 

encontra-se na posse do Imóvel Usucapindo, usando para sua moradia, 

10 (dez) anos e 5 (cinco) meses. Reafirmada a aquisição em 01.03.2.016, 

quando o Sr. Gilmar, com interesse em regular o requerente outorgou 

poderes a pessoa de Josimara Vieira Marim, (Procuração, lavradas no 

Livro 187, folha 257, 2º CRI local), com poderes especiais de vender, 

prometer vender, doar, ceder, transferir, anuir por escrito a pessoa de 

Sergio Santiago. Ocorre que pouco tempo depois o Sr. Gilmar, veio a óbito, 

por informações da Sra. Martina, não conseguindo transferir o imóvel para 

o requerente. O imóvel, segundo as documentações em anexo, possui as 

seguintes dimensões, divisas e confrontações; NORTE: com a Rua Manoel 

F. Pereira, com 20,00 mts; ao SUL: com o Lote 10-A, com 20,00 mts; a 
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LESTE: com a Av. São Paulo, com 10 mts e OESTE: com o Lote 11-A, 10 

metros, com Matrícula sob n.º 11.257. Durante todos estes anos o 

Requerente vem efetuando o pagamento dos respectivos impostos que 

incidem sobre o imóvel, bem como das contas de energia elétrica que 

consta em nome de sua esposa Josimara Vieira Marin, zelando e cuidando 

do mesmo como se seu fosse, com ânimo de proprietário, conforme se 

constata dos documentos anexos. Ainda, possui justo título de tal imóvel, 

consistente de um contrato firmado por Martina Alfonso Costa 

(procuradora dos Srs. Gilmar e Dercilia), conforme se verifica do 

documento em anexo. Sendo assim, o Requerente exerce a posse do 

imóvel até a presente data, cuja posse nunca foi questionada por quem 

quer que seja, a qual vem mantendo até a presente data, de forma mansa 

e pacífica, contínua, sem oposição e com “animus domini“, sendo o 

Requerente sempre reconhecido e respeitado como dono, pois, o 

adquiriram através de Contrato de compra e Venda e pagaram por ele....

Despacho/Decisão: 1. Defiro a AJG, ante a afirmação de lei.2. Citem-se 

por edital, com o prazo de 15 dias, os requeridos, e, com o prazo de 30 

dias, os confinantes e os interessados ausentes incertos e 

desconhecidos.3. Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse 

na causa da União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.4. Nomeio como 

curador aos interessados ausentes, incertos e desconhecidos, a 

Defensoria Pública Estadual, que servirá sob compromisso de seu grau.5. 

Intime-se o Ministério Público Estadual.6. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125348 Nr: 5967-48.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY QUEIROZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCIELLY QUEIROZ CARVALHO, Cpf: 

94215015115, Rg: 1.320.321-5, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Suma... O Autor concedeu a ré um credito bancario 

para finaciamento no valor de 102.804,33, para ser restituido em 48 

parcelas mensais, vencendo -se a primera wm 20/04/2014, com 

vencimento final em 20/03/2018, mediante Cédula de Crédito Bancário 

Financiamento para Aquisição de Bnese/ou Serviços CDC - PF nº 

003.578.876, emita em 20/03/2014. Em garantia das obrigações assumidas 

a Requerida transferiu em Alienação Fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 

911 de 01/10/69, o bem descrtio no supra mencionado contrato, a saber " 

Uma camionete nissan nova frontier, cor branca, ano favrivação modelo 

2014, chassi 94DVDUD40EJ257659, placa OAV 6693, Ocorre, porém que 

a ré se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das 

prestações a partir de 20/03/2016, incorrend em mora desde então, nos 

termos do art. 2º e § 2º, do Decreto-lei 911/69, com alterações da Lei 

13.043/2014. ...

Despacho/Decisão: Defiro o requerido, cite-se por edital. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40271 Nr: 2178-56.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Industrial Anaiuná Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pericles Corrêa Cardoso, Maurício Correa 

Cardozo, MÁRIO CORRÊA CARDOSO, JOSÉ FERNANDES, MARCOS 

PEGORARO, FÁBIO PEGORARO, JOÃO IBRAIM JABUR INVESTIMENTOS 

S/C LTDA., JOÃO IBRAIM JABUR, OMAR IBRAIM JABUR, CARLOS CESAR 

DA SILVA, LUIZ RENATO PACKER POZZOBON, JOSÉ VALDIR PAUSE, 

TECNOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SIMÃO MIGDOL, Imaribo S/A 

Industria e Comércio, José Carlos Pisani, Paulo Roberto Pisani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Tavares Bussoletti - 

OAB:151991, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Luiz Fonseca Nunes 

Ribeiro - OAB:PR 8.865, Gabriel Placha - OAB:30255/PR, Leila 

Mariucio Botta - OAB:240144/SP, Patrick Alves da Costa - OAB:MT 

7993B, Paulo Rogério Tsukassa de Maeda - OAB:PR 20.912, Vicente 

de Paula Marques Filho - OAB:19901/PR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURÍCIO CORREA CARDOZO, Cpf: 

02182734104, Rg: 379.712, Filiação: Cacilda Souza Cardoso, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não sabido MÁRIO 

CORRÊA CARDOSO, Cpf: 69295298853, Rg: 412.520, brasileiro(a), 

casado(a), administrador de empresa, atualmente em local incerto e não 

sabido JOSÉ FERNANDES, Cpf: 24956180144, Rg: 4.690.520, brasileiro(a), 

solteiro(a), pecuarista, Telefone (11)47718430, atualmente em local incerto 

e não sabido MARCOS PEGORARO, Cpf: 36572764915, Rg: 1.433.343, 

brasileiro(a), casado(a), diretor comercial e atualmente em local incerto e 

não sabido FÁBIO PEGORARO, Cpf: 43901522972, Rg: 1.433.342, 

brasileiro(a), casado(a), empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Suma...Conforme se comprova pela certidão da 

matricula de registro de imóveis da cidade de caceres-MY., (Matricula 

12.707, livro 2 J -4 as fls. 120) a requerente é proprietária de um imovel, 

constituido por uma gleba de terra com 89.018 hectares, entre as 

confluências dos Rios Primavera e Camararé, adquirido de Amélia do 

Prado Querioz e outros no inicio da década de 80 (Matricula 12.707, Livro 

2, j - 4 fls. 120) A Empresa , ora Requerente, sempre teve como sua a 

propriedade acima descrita, como, ainda, mantém a posse da mesma, com 

o animo de dona, mantendo a posse preservando a flresta nativa intacta e 

recolhendo os impostos que reaem sobre o imovel, sem qualquer 

alienação ou gravame. Diante as tais fatos a requerente se fizesse 

presente por si, pessoa destituido de poder, digo falsário, trasnferiu de 

forma criminosa e ao arrepio da lei a matricula do imovel para esta 

comarca, vindo a ser matriculado sob nº 9.626 em 22/08/1994; na mesma 

data efetivou a averbação 1/9626 e em 23/08/1994 conforme Av. 3 e 

segs. comerçou, de foma criminosa e ilegal, repita-se a lotear e vender a 

área da requerente, para fins criminosos e ilegais, quais sejam,(...). 

Excelência, a formação de quadrilha, a falsidade de documentos públicos 

para o fim de "grilagem" de terras estão muito mais do que caracterizados, 

pois a requerente nunca venderu um palmo de terra a qualquer um dos 

requeridos, nuca foi procurada ou consultda por ninguem, muito menos 

pelos requeridos, nunca houve qualquer visitação ou vonstatação do 

imovel por qualquer uma dessas pessoas e de simples leitura de cadeia 

dominial se verifia a fraude, atos seguidos em tempo não hábil, sem 

apresentação de certidões negativas inclusive do proprio incra e do 

Estado de Mato Grosso, eroos grosseiros no nome dos sócios da 

Requerente, falta de desrição da área , falta de planta planaltimetrica, 
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documentos feitos em arrepios a lei de registros publicos, vários cartórios 

de cárias comarcas para pratica de um só ato, valores irrisórios e até 

mesmo o fato da venda se das por substabelecimento, procuração 

outorgada por funcionario de cartório que estava morto, 

substabelecimento outorgado por procurador morto, substabelecimento 

lavrado após a transfêrencia de área que se deu pelo própri 

substabelecimento que não existia a epoca,venda e transfência de area 

por substabelecimento lavrada 10 anos antes da outorga da da 

procuração falsa e daí por diante. ...

Despacho/Decisão: Vistos.Proceda-se a citação por Edital com prazo de 

vinte dias dos réus não localizados.Decorrido o prazo, com ou sem 

resposta, voltem os autos conclusos para análise dos demais pedidos de 

fls. 1.820/1.826.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de março de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87980 Nr: 5700-81.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A, Manoel Archanjo 

Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones Cleiton Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:6294-B/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 5700-81.2013.811.0013

Cód. nº. 87980

Vistos.

CERTIFIQUE-SE a secretaria se a parte exequente foi intimada do teor da 

última decisão proferida nos autos.

Na sequência, CERTIFIQUE-SE a secretaria se houve o agendamento do 

fim do prazo junto ao Sistema Apolo.

Por fim, REMETA-SE o feito ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 20 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64354 Nr: 398-08.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Balbina Alves da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 398-08.2012.811.0013

Código nº 64354

Vistos.

BALBINA ALVES DA SILVA MELO, devidamente qualificada, apresentou 

pedido de cumprimento de sentença (fls. 139/1143), requerendo que o 

Instituto Nacional do Seguro Social fosse intimado para pagar o montante 

de R$ 47.400,15 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais e quinze 

centavos), quantia tornada líquida após a implantação do benefício 

previdenciário contido nos autos.

Após ter sido intimado, a autarquia ré apresentou impugnação às fls. 

147/158, dando conta de que o valor a ser pago à exequente seria de R$ 

29.530,03 (vinte e nove mil, quinhentos e trinta reais e três centavos).

Com efeito, apesar da divergência dos cálculos, a exequente anuiu com o 

valor atribuído pelo executado e, por consequência, requereu a expedição 

de ordem de pagamento.

Deste modo, considerando a concordância quanto ao cálculo trazido à fl. 

153, HOMOLOGO o seu teor e, ademais, DETERMINO:

I – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 27.625,25 (vinte e sete 

mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), em 

benefício de Balbina Alves da Silva Melo (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito;

II – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 1.904,78 (mil, 

novecentos e quatro reais e setenta e oito centavos), em benefício de 

Ramão Wilson Junior (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), 

expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 20 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 51843 Nr: 3318-57.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3318-57.2009.811.0013

Cód. nº. 51843

Vistos.

MANTENHO a decisão de fl. 159 por seus próprios fundamentos, motivo 

pelo qual REJEITO o petitório de fls. 160/168.

INTIME-SE via DJE.

No mais, CUMPRA-SE a íntegra do interlocutório de fl. 159.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 20 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49164 Nr: 5678-62.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Meneses de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 5678-62.2009.811.0013

Cód. nº. 49164

Vistos.

MANTENHO a decisão de fl. 142 por seus próprios fundamentos, motivo 

pelo qual REJEITO o petitório de fls. 145/153.

INTIME-SE via DJE.

No mais, CUMPRA-SE a íntegra do interlocutório de fl. 142.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 20 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84869 Nr: 2404-51.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VIEIRA DA VITÓRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2404-51.2013.811.0013

Cód. nº. 84869

Vistos.

Considerando manifestação de fl. 126, RETIFICO parcialmente a decisão 

proferida às fls. 125 tão somente para constar que a requisição de 

pequeno valor no valor de R$ 11.749,91 (onze mil, setecentos e quarenta 

e nove reais e noventa e um centavos) é em benefício de ADÃO VIEIRA 

DA VITÓRIA e não na pessoa mencionada na referida decisão.

Outrossim, como corolário natural, MANTENHO o restante da decisão na 

íntegra.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 20 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62078 Nr: 2418-06.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egídio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2418-06.2011.811.0013

Cód. nº. 62078

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 184, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 20 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27916 Nr: 2896-24.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2896-24.2005.811.0013

Código nº 27916

Vistos.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 153 verifico que o causídico que 

atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 08).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 153 e, por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 149.

Após, AGUARDE-SE o pagamento do restante da verba constante dos 

autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 20 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 47309 Nr: 4003-98.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4003-98.2008.811.0013

Cód. nº. 47309

Vistos.

MANTENHO a decisão de fl. 169 por seus próprios fundamentos, motivo 

pelo qual REJEITO o petitório de fls. 172/180.

INTIME-SE via DJE.

No mais, CUMPRA-SE a íntegra do interlocutório de fl. 169.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 20 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89513 Nr: 1341-54.2014.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Ecofarm Ltda, Agropecuária Becafarm 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oito Exportação e Importação de Cerais e 

Defensivos Agrícpolas Ltda., Aventis Cropscience Brasil Ltda, Antonio 

Guilherme Thomazini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elbio Gonzalez - OAB:7241-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1341-54.2014.811.0013

Código nº 89513

Vistos.

AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA. e AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA., 

devidamente qualificadas nos autos, ajuizaram a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA em desfavor de OITO EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO DE CEREAIS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA., AVENTIS 

CROPSCIENCE BRASIL LTDA. e ANTÔNIO GUILHERME THOMAZINI, 

também qualificados.

O feito tramitou regularmente e, após a notificação da União, a respectiva 

procuradoria manifestou-se às fls. 346/356, oportunidade em que 

demonstrou interesse em integrar a lide, haja vista que os títulos 

apresentados nos autos seriam nulos de pleno direito e as áreas de terras 

objeto da demanda não integrariam o patrimônio privado dos réus, 

tratando-se, em verdade, de terras públicas – as quais não são passíveis 

de usucapião. Deste modo, requereu a remessa do feito ao juízo federal 

competente.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Nos moldes do que foi consignado acima, a União, ao ser notificada para 

se manifestar no bojo dos autos, alegou que a área objeto da usucapião 

pretendida compreende território de sua propriedade. Segundo seu 

petitório (fl. 347):

Ao analisar a documentação contida no processo, mais precisamente os 

títulos de domínio das áreas de terra objeto desta ação de usucapião e as 

respectivas cadeias dominiais, verifica-se: primeiro, que se trata de área 

de terra situada na faixa de fronteira com a República da Bolívia que foi 

originariamente alienada ilegalmente pelo Estado de Mato Grosso, ou seja, 

por Ente, que não detinha o domínio/propriedade daquela faixa de terras 

(ano de 1966); segundo, que referida alienação não contou com o prévio 

assentimento do Conselho de Segurança Nacional e; terceiro, que os 

respectivos títulos de domínio não foram regularmente ratificados pelo 

órgão de terras da União – INCRA/MT.
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Dentro deste contexto, sabe-se que “compete à Justiça Federal decidir 

sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no 

processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”, conforme 

inteligência da Súmula nº 150 do c. Superior Tribunal de Justiça, 

circunstância que, por força do art. 109, I, da Constituição da República, 

torna competente para processar e julgar esta demanda a Justiça Federal.

Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, na 

forma do art. 64, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO a 

manifestação de fls. 346/256 e, por consequência, DECLARO a 

incompetência deste juízo para processar o presente feito, haja vista o 

aparente interesse da União Federal e/ou de suas autarquias em oficiar no 

feito, nos moldes do disposto no art. 109, I, da Constituição da República.

INTIMEM-SE via DJE.

Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a remessa 

destes autos ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, Estado 

de Mato Grosso, mediante as baixas e anotações necessárias no setor de 

distribuição.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 21 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54131 Nr: 5418-82.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Paula Figueiredo Cruz 

Borges - OAB:OAB/PR 30781, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - 

OAB:11880-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 5418-82.2009.811.0013

Código nº. 54131

Vistos.

Pretende a parte exequente, à fl. 122, a reconsideração da decisão que 

indeferiu o pedido formulado na fl. 120, uma vez que a pretensão 

requerido já foi atendida por este juízo (fls. 97/99).

 É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Contudo, para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: 

o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais).

Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo 

recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores, 

vejamos: “EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA 

SEGUIMENTO AO RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO 

- DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DETERMINOU A 

SUSPENSÃO DO FEITO - PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

pedido de reconsideração não tem o condão de interromper e nem 

suspender o prazo para a interposição do recurso cabível. Caracterizada 

a preclusão temporal, nos moldes do art. 473 do Código de Processo Civil, 

não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida. 

(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.10.063591-1/004, Relator(a): Des.(a) 

Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2014, 

publicação da súmula em 11/08/2014)”.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho inalterado 

o “decisum” de fl. 121, tal como foi lançado.

CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Pontes e Lacerda/MT, 21 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 31516 Nr: 4815-48.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Livina Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4815-48.2005.811.0013

Cód. nº. 31516

Vistos.

Considerando a manifestação da autarquia requerida à fl. 232vº, 

INTIME-SE a autora, por meio de seus advogados e via DJE, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se, sob pena de arquivamento dos 

autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 22 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9016 Nr: 115-44.1996.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Cayres Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espolio de Clineu Bittencourt Dias, Dalva do 

Rosário Garcia Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Autos do processo nº 115-44.1996.811.0013

Código nº 9016

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado na fl. 406 e, consequentemente, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, 

do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, 

PROCEDA-SE a gestora ao cumprimento do art. 580 e seguintes da CNGC.

Cumprido os comandos acima, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão do feito.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 22 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81805 Nr: 4005-29.2012.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L dos Santos e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 48392 Nr: 4669-02.2008.811.0013

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir José Lucas
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:153447/SP, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, para intimação da parte Autora comprovar o 

recolhimento da diferença das custas iniciais, sob pena de extinção do 

processo, sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153345 Nr: 9574-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o senhor Marcos Barreto da Silva compareceu 

nesta secretaria e tomou ciência da audiência designada para o dia 21 de 

maio de 2018 às 14h00min. Para constar lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164865 Nr: 2564-03.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Romualdo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

OAB:OAB/MT20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162958 Nr: 1740-44.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAFAEL DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Suma....Analisando detidamente os autos, verifico que o reeducando José 

Rafael da Fonseca foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em 

regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (vide 

sentença fls. 22/26), sendo que o mandado de prisão foi expedido para 

dar início ao cumprimento da reprimenda.Portanto, considerando que “a 

falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do 

condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, 

nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS” - súmula 

vinculante n. 56 do STF, DETERMINO a expedição do respectivo alvará de 

soltura em favor do enclausurado, libertando-o, caso não deva 

permanecer segregado.Ademais, DESIGNO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA 

para o dia 13/4/2018, à 13h00min (Horário de MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 129271 Nr: 7825-17.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Wilson Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 13/04/2018, às 13h00min, 

para estabelecer a pena restritiva de direitos a que foi condenado o 

recuperando.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

4- Comunique-se o juízo de origem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 135424 Nr: 1653-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Túlio Gomes Tenório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilse de L. Wachekowski - 

OAB:MT/17110

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 13/04/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150239 Nr: 8103-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Martins de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 13/04/2018 às 13h00min, para 

estabelecer a pena restritiva de direitos a que foi condenado o 

recuperando.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151322 Nr: 8587-96.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:13025

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 13/04/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime aberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151097 Nr: 8481-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Soares do Nascimento Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485/MT

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 13/04/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime aberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 133216 Nr: 623-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Ferreira do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 13/04/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149820 Nr: 7831-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 13/04/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 114948 Nr: 1884-86.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4834

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Proceda-se à necessária conferência de qualidade, nos termos do 

Provimento nº 52/2007/GCJ, impulsionando-se os autos ao seu respectivo 

departamento (RAJ, expedição e etc.) para a regular tramitação do 

processo.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58399 Nr: 3964-33.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISRAEL DE SOUZA SANTOS, Cpf: 

97830798168, Rg: 1414001-2, Filiação: Antonio Nunes Santos e Leonilda 

Acioli de Souza Santos, data de nascimento: 06/06/1983, brasileiro(a), 

natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo 

extinta a punibilidade do delito imputado ao denunciado, com fulcro no art. 

107, inciso IV, do Código Penal para reconhecer o implemento da 

prescrição antecipada. II. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.III. Publique-se. Registre-se. Intime-se.IV. Recolham-se os 

mandados de prisão, porventura expedidos.V. Havendo fiança recolhida, 

intime-se o acusado, por edital, para em 30 (trinta) dias, requerer a 

devolução sob pena de perdimento. Não havendo requerimento de 

restituição, declaro o perdimento da fiança recolhida.VI. Após, certificado 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.VII. Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158894 Nr: 12348-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MIRELA DA SILVA FERREIRA, ANA 

PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17893/O

 Certifico e dou fé que, abro vista dos autos à ilustre advogada Drª 

Rafaela Vitória Mendes Volcov, para que seja apresentada a resposta à 

acusação das acusadas Ana Paula da Silva e Bruna Mirela da Silva 

Ferreira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 80543 Nr: 2659-43.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Teixeira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado, para manifestar-se 

sobre o cálculo de pena elabrado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 80543 Nr: 2659-43.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Teixeira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado, para manifestar-se 

sobre o cálculo de pena elaborado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 47604 Nr: 706-49.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, Filiação: 

João de Oliveira dos Santos e Maria de Oliveira, data de nascimento: 

07/01/1971, natural de Mantena-MG, solteiro(a), serviço braçal. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, à vista da decisão do e. Conselho de 

Sentença condeno o réu José Roberto de Oliveira, pela prática do crime de 
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homicídio tentado figurado no art. 121, “caput” c/c art. 14, II, ambos do 

Código Penal, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, 

de modo que passo a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância 

ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal. O RÉU POSSUI O PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS PARA RECORRER DA SENTENÇA, CASO QUEIRA, 

CONTADOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE EDITAL.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de fevereiro de 2018

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82401 Nr: 4675-67.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Gomes Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO GOMES SANTANA, Cpf: 

01769651144, Rg: 15691764, Filiação: Sirlete Gomes Pio e Pedro Pereira 

de Santana, data de nascimento: 07/05/1987, brasileiro(a), natural de 

Confresa-MT, casado(a), mecânica, Telefone 65.8439.2611. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de sua Promotora de Justiça ao final assinada, no uso 

de suas atribuições constitucionais e legais, com base no Inquérito Policial 

n° 4675-67.2012.811.0013, Código 82401, vem, perante Vossa 

Excelência, com o devido respeito, oferecer DENÚNCIA contra 

REGINALDO GOMES SANTANA, brasileiro, casado, mecânico, portador do 

RG n° 15691764 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n° 017.696,511-64, 

filho de Pedro Pereira de Santana e Sirlete Gomes Pio, nascido aos 

07/05/1987, natural de Confresa/MT, em lugar incerto e não sabido, como 

incurso no ARTIGO 306, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Despacho: Vistos em correição.DEFIRO a cota ministerial de fls. 63/64, 

pelo que determino a citação do acusado REGINALDO GOMES SANTANA 

por edital pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 361, do Código de 

Processo Penal.Cumpra, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de março de 2018

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010772-05.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JUNIO NUNES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo, 

quanto a Certidão do Oficial de Justiça do ID 11546158.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-65.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE KULCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE LEANDRO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010542-60.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM IZIDORIO AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para manifestar-se no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-31.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-31.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIDA SAPIAGINSKI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 2 de julho de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010498-41.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 2 de julho de 2018, às 13h40min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-06.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DENIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Intimação das partes do inteiro teor da sentença: "Vistos. I – Recebo os 

Embargos de Declaração de fls. 02/06 para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são do que um 

recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de 

sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine 

contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa seara, verifico que 

os Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos. Isso porque, 

apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo e ainda 

quanto aos efeitos que dela surgirá. II – Posto isto, diante da doutrina e da 

jurisprudência, e com fulcro nos arts. 535 e seguintes do Código de 

Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. III – Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-72.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE FABIOLA SOARES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo, 

conforme Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-65.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA DOS SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação do defensor público do inteiro teor do despacho que segue: 

Dê-se vistas à Defensoria Pública para que informe se persiste o 

interesse na tutela de urgência. Assinado eletronicamente por: 

L E O N A R D O  D E  A R A U J O  C O S T A  T U M I A T I 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11280820 18010813144997200000011113651

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-02.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do (a) Executado (a) para adimplir (em) a obrigação estabelecida 

pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se não for 

cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por cento) ao 

mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das matérias 

constantes do art. 523 do CPC.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29049 Nr: 1552-29.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Cesar Geron, Banco Paulista S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Muniz Rebello - 

OAB:13.122-A, Adriano Souza Paulino - OAB:MT/16689-O, Daniel 

Paulo Maia Teixeira - OAB:4705, IRAPUAN CAESAR DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11483, MERINSON JANIR GARZAO DAL AGNOL - 

OAB:PR/54487

 Logo, possível a cobrança dos honorários advocatícios contratuais no 

bojo destes autos.Prosseguindo, vislumbra-se que a execução intentada 

por WAGNER AUGUSTO BUSS foi recebida de acordo com a normativa 

regente à época de sua proposição, sendo que o executado ALBERTO 

CESAR GERON foi regularmente citado para pagar dívida, conforme aviso 

de recebimento juntado aos 05.05.2017, contudo não o fez.Ora, de 

elementar conhecimento que o Código de Processo Civil prevê a ordem 

preferencial dos bens a serem penhoráveis no caso de inadimplemento do 

devedor, figurando o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, o primeiro do rol (NCPC, art. 835, inc. I).No caso em 

espécie, verifica-se que existem vinculados aos autos valores suficientes 

para o adimplemento, ainda que parcial, do crédito exigido.Ademais, o 

princípio da menor onerosidade do devedor deve ser interpretado em 

consonância com o princípio da utilidade da execução para o credor. Em 

observância a ambos, a penhora dos valores vinculados aos autos, além 

de privilegiar o credor, certamente beneficiará o devedor, que não terá 

que arcar com as custas de avaliação do bem, edital de intimação de 

leilão, e demais diligências.Deste modo, com fundamento no art. 835, inciso 

I, do NCPC, DECLARO a penhora dos valores vinculados aos presentes 

autos, devendo a secretária, após certificar a atualização dos mesmos, 

confeccionar o competente termo de penhora, na forma do art. 838, do 

NCPC.Formalizado os autos, INTIME-SE a parte executada para, querendo, 

em 15 (quinze) dias, opor embargos à execução.Sem prejuízo, INTIME-SE 

o exequente para apresentar cálculos de atualização do débito.Por fim, 

RETIFIQUE-SE a capa dos autos para fazer constar como tipo de ação 

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, como exequente “WAGNER 

AUGUSTO BUSS” e como executado “ALBERTO CESAR 

GERON”.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29409 Nr: 214-83.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMIR ANTONIO DE OLIVEIRA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 
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seguir transcrita.

 Sentença: Com tais considerações, INDEFIRO in totum a manifestação 

oferecida pela Fazenda Exequente às fls. 60/67 e, atenta ao disposto na 

Súmula nº 409 do Superior Tribunal de Justiça, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO do crédito tributário objeto da CDA encartada à fls. 10 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos 

termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Declaro o feito 

isento de custas, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, ressalvando-se a hipótese do dispêndio de valores pela parte 

executada.Dispensado o reexame necessário (artigo 496, §3º, inciso III, do 

Código de Processo Civil).Na hipótese de haver constrições sobre bens 

do devedor, por força deste feito, proceda-se ao seu imediato 

cancelamento.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com 

as baixas e precauções necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 17 de outubro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 716 Nr: 189-95.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTO,

 Permaneçam os autos conclusos em Gabinete para a realização da busca 

através do sistema INFOJUD.

Ademais, realizada as diligências, cumpra-se conforme deliberado à 

decisão retro.

Cumpra-se.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 720 Nr: 195-05.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz José Simões de Barros, Wilson Joaquim 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:MT/14848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 VISTO,

 Permaneçam os autos conclusos em Gabinete para a realização da busca 

de através do sistema INFOJUD.

Ademais, realizada as diligências, cumpra-se conforme deliberado à 

decisão retro.

Cumpra-se.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72542 Nr: 1900-37.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Fundo Municipal de 

Previdencia Social de Poxoréu - Poxoréu - Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, 

Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação para DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, exiba todos os contratos firmados com a 

requerente desde o ano de 1993 até a presente data, bem como comprove 

o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias realizadas 

neste período, quer seja ao fundo municipal previdenciário, quer seja ao 

INSS, de maneira a viabilizar o encerramento dos vínculos pendentes no 

CNIS e, também, possibilitar que o requerido POXORÉU-PREVI emita a 

certidão de contribuição previdenciária, com os devidos valores, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após o cumprimento da obrigação pelo primeiro 

requerido.Em caso de descumprimento, os requeridos ficam sujeitos à 

multa diária que, desde já, FIXO em R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

descumprimento.Outrossim, impende salientar que inobstante a omissão 

quanto à tutela de urgência requerida inicialmente, INDEFIRO-A nesta 

oportunidade, porquanto não vislumbro a presença de perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo.Por outro lado, em vista da 

sucumbência recíproca, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para 

CONDENAR os requeridos ao pagamento de 60% (sessenta por cento) 

dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos termos do art. 85, § § 4º, do NCPC, ficando os 40% (quarenta 

por cento) restantes de tal verba, assim como das custas processuais, a 

cargo da requerente, contudo, SUSPENDO a exigibilidade em sua relação, 

uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça.ISENTOS os requeridos 

do pagamento das custas processuais.No mais, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes no prazo legal, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, 

eis que a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, nos 

termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70813 Nr: 941-66.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCA PEREIRA, Cpf: 

99511924320, Rg: 16603802001-8, Filiação: Maria Rosa Pereira, data de 

nascimento: 18/06/1971, brasileiro(a), natural de Bom Jardim-MA, 

convivente, do lar, Telefone 66 9686 8994. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 15 de 

agosto de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70776 Nr: 914-83.2016.811.0014
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 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEOCIR ANTONIO FRANDOLOSO, Cpf: 

30789737000, Rg: 1099115-8, Filiação: Paulina Frandoloso e Ampelio 

Eurico Frandoloso, data de nascimento: 15/04/1953, brasileiro(a), natural 

de Getúlio-RS. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para DECRETAR O DIVÓRCIO de NORMA MARIA DE ANDRADE 

FRANDOLOSO e LEOCIR ANTONIO FRANDOLOSO, com fundamento no 

artigo 226, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil competente para averbação do 

divórcio, juntamente com cópia desta sentença, e que a requerente 

retorne a usar o nome de solteira NORMA MARIA DE ANDRADE, 

constando na averbação. Sem custas e honorários advocatícios.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu - MT, 02 de fevereiro de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75598 Nr: 1312-93.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Lelis Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Xavier Mundin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Permaneçam os autos conclusos em Gabinete para a realização da busca 

de endereço através do sistema INFOJUD.

Ademais, realizada as diligências, cumpra-se conforme deliberado à 

decisão retro.

Cumpra-se.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74414 Nr: 759-46.2017.811.0014

 AÇÃO: Advertência ->Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELIPE SOARES DIAS, Cpf: 

06090859133, Filiação: Juliria Soares de Lima e Sidney Dias de Arruda, 

data de nascimento: 27/05/1999, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, 

solteiro(a), office boy, Telefone 99612 0425. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de JOSÉ ANTÔNIO 

DIAS DE ABREU e, por consequência, determino o arquivamento do feito, 

após o trânsito em julgado, com as baixas e anotações de estilo.Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Poxoréu/MT, 06 de novembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67866 Nr: 1126-41.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação.Por 

conseguinte, CONDENO o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, 

SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiário da gratuidade de 

justiça.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60320 Nr: 24-86.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Diante do exposto, em face do reconhecimento superveniente do pedido, 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos 

do art. 487, III, “a”, do novo Código de Processo Civil.CONDENO, ainda, o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do(a) 

procurador(a) da parte autora, os quais arbitro em R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), nos termos do art. 85, § § 2º e 3º, do NCPC, aliado ao 

fato de que houve extinção do feito pelo reconhecimento do pedido, sendo 

desnecessária a dilação probatória.Sem custas, em razão da isenção 

legal.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77629 Nr: 2295-92.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Branco Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Chamo o feito à ordem.

Cuida-se de ação declaratória de dependência econômica ajuizada por 

ANTONIO PEREIRA BRANCO FILHO.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente propôs a ação como 

procedimento de jurisdição voluntária.

Entretanto, é cediço que a matéria em que se consubstancia o pedido 

enseja litígio, logo, deve ser oportunizado o contraditório e ampla defesa a 

quem for legítimo de direito.

Deste modo, REVOGO o despacho anterior e, DETERMINO ao autor que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda da exordial, incluindo no 

polo passivo a pessoa legítima para compô-lo, sob pena de indeferimento 

da inicial e, consequentemente, extinção do feito, sem resolução de mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 243-60.2016.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Zanatta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Paulo Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Copetti - OAB:15.746B, 

Tatiani Pinto de Lara - OAB:19.497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos de 

Silva - OAB:9.565

 VISTO,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por MARCELO JOSÉ ZANATA em 

face de MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA, ambos qualificados nos 

autos.

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios (fls. 15/17).

O requerente manifestou-se às fls. 20/21.

Às fls. 22 afastou a pretensão de intervenção de terceiro, e às fls. 25 foi 

designada audiência de instrução.

Na audiência, as partes postularam pela suspensão do feito para 

tratativas de acordo (fls. 61), porém, o prazo decorreu in albis sem 

manifestação.

Intimado, o requerente requer o prosseguimento da ação (fls. 63).

Pois bem.

De início, ao que se evidencia dos autos, os embargos monitórios opostos 

pelo requerido se consubstancia, em essência, no chamamento ao 

processo da pessoa de Antônio Carlos Mandu da Silva, pretensão que foi, 

de logo, indeferida, ante a incompatibilidade com o procedimento.

Não obstante, verifica-se que a pretensão deduzida pelo requerido tinha 

como escopo o reconhecimento de sua ilegitimidade para responder pela 

dívida, tanto é que adotou-se o rito do procedimento comum, nos termos 

do art. 702, § 1º, do NCPC, intimando-se as partes para especificarem 

provas.

Ocorre que, a instrução processual não foi realizada diante do pedido das 

partes pelo sobrestamento do feito, porquanto afirmaram estar em 

tratativas de acordo, o que não foi concretizado.

Deste modo, a fim de evitar cerceamento de defesa, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de cinco (05) dias, manifestaram interesse na inquirição 

das testemunhas arroladas, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73965 Nr: 520-42.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Financeira, Camisaria Colombo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A, Lorrane Moreira Martins 

dos Santos - OAB:20687/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR 

inexistente o débito discutido nos presentes autos e, CONDENAR as 

requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, a partir da inscrição indevida (S. 54/STJ).CONDENO, 

ainda, as requeridas, ao pagamento das custas processuais, bem como a 

arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o 

§ 2º do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68807 Nr: 1576-81.2015.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinei Ferreira amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Ataíde Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o presente inventário negativo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 

15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73192 Nr: 103-89.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, tão somente para CONDENAR o Município requerido a pagar ao 

autor as diferenças salariais decorrente da revisão geral anual editadas 

nas Leis Municipais nsº 1.675/2014, 1.756/2015 e 1.802/2016, com 

reflexos em relação aos 13º salários, férias e seu respectivo terço, e 

recolhimento previdenciário. No entanto, DEIXO de determinar a incidência 

do reflexo em relação ao FGTS, uma vez que inexistem provas, 

notadamente pelos contracheques juntados, que o autor possuía vínculo 

celetista com a Administração Pública.Em relação às diferenças a ser 

apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o 

vencimento de cada parcela, e juros remuneratórios no percentual de 

0,5% ao mês. Contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores, corrigidos monetariamente pelo índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 

62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo 

IPCA-E (ADI 4.357).SEM custas por ser o requerido isento de acordo com 

o art. 460, da CNGC/MT. Entretanto, CONDENO-O ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, § 4º, inciso III, do novo Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, eis que a presente 

sentença esta sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 

do Superior Tribunal de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73193 Nr: 104-74.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Moura Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, tão somente para CONDENAR o Município requerido a pagar ao 

autor as diferenças salariais decorrente da revisão geral anual editadas 

nas Leis Municipais nsº 1.675/2014, 1.756/2015 e 1.802/2016, com 

reflexos em relação aos 13º salários, férias e seu respectivo terço, e 

recolhimento previdenciário. No entanto, DEIXO de determinar a incidência 

do reflexo em relação ao FGTS, uma vez que inexistem provas, 

notadamente pelos contracheques juntados, que o autor possuía vínculo 

celetista com a Administração Pública.Em relação às diferenças a ser 

apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o 

vencimento de cada parcela, e juros remuneratórios no percentual de 

0,5% ao mês. Contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores, corrigidos monetariamente pelo índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 

62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo 

IPCA-E (ADI 4.357).SEM custas por ser o requerido isento de acordo com 

o art. 460, da CNGC/MT. Entretanto, CONDENO-O ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, § 4º, inciso III, do novo Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, eis que a presente 

sentença esta sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 

do Superior Tribunal de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73610 Nr: 314-28.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejane Barbosa Nalon Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, tão somente para CONDENAR o Município requerido a pagar à 

autora as diferenças salariais decorrente da revisão geral anual editadas 

nas Leis Municipais nsº 1.675/2014 e 1.756/2015, com reflexos em 

relação aos 13º salários, férias e seu respectivo terço, e recolhimento 

previdenciário. No entanto, DEIXO de determinar a incidência do reflexo em 

relação ao FGTS, uma vez que inexistem provas, notadamente pelos 

contracheques juntados, que a autora possuía vínculo celetista com a 

Administração Pública.Em relação às diferenças a ser apuradas deverá 

incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada 

parcela, e juros remuneratórios no percentual de 0,5% ao mês. Contam-se 

da citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, 

e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores, corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da EC nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, 

devendo após ser corrigidos pelo IPCA-E (ADI 4.357).SEM custas por ser 

o requerido isento de acordo com o art. 460, da CNGC/MT. Entretanto, 

CONDENO-O ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do novo 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso, eis que a presente sentença esta sujeita ao 

reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de 

Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73347 Nr: 171-39.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Rodrigues do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, tão somente para CONDENAR o Município requerido a pagar ao 

autor as diferenças salariais decorrente da revisão geral anual editadas 

nas Leis Municipais nsº 1.675/2014, 1.756/2015 e 1.802/2016, com 

reflexos em relação aos 13º salários, férias e seu respectivo terço, e 

recolhimento previdenciário. No entanto, DEIXO de determinar a incidência 

do reflexo em relação ao FGTS, uma vez que inexistem provas, 

notadamente pelos contracheques juntados, que o autor possuía vínculo 

celetista com a Administração Pública.Em relação às diferenças a ser 

apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o 

vencimento de cada parcela, e juros remuneratórios no percentual de 

0,5% ao mês. Contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores, corrigidos monetariamente pelo índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 

62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo 

IPCA-E (ADI 4.357).SEM custas por ser o requerido isento de acordo com 

o art. 460, da CNGC/MT. Entretanto, CONDENO-O ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, § 4º, inciso III, do novo Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, eis que a presente 

sentença esta sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 

do Superior Tribunal de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68006 Nr: 1196-58.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olira Alzina Silva dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Castro Menezes - 

OAB:16.545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria 

rural por idade formulado por Olira Alzina Silva dos Reis em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, inc. I, do NCPC.Por conseguinte, CONDENO a requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiária 

da gratuidade de justiça.Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

DETERMINO que sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78386 Nr: 328-75.2018.811.0014

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jânio Cirilo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 Por fim, INDEFIRO o pedido de realização de diligência por parte deste 

Juízo afim de se averiguar o estado de saúde do indiciado, uma vez que é 

ônus do mesmo.Dê-se ciência ao Ministério Público e intime-se a 

Defesa.No mais, aguarde-se o Inquérito Policial e em seguida arquivem-me 

os presentes autos, com as cautelas de estilo, transladando as cópias 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 23 de 

março de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77175 Nr: 2065-50.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Certifico que procedo a intimação da pare autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Juidciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77267 Nr: 2114-91.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de certificar 

que a contestação de fls. 36/44, foi protocolada no prazo legal, bem como 

INTIMAR a parte autora via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), para querendo, no prazo legal, impugnar a contestação 

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65171 Nr: 1369-19.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos César Manus-OAB/MT-11.555

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Oliveira Lopes, João Florindo 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Cesar Mamus - 

OAB:11555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Permaneçam os autos conclusos em Gabinete para a realização da busca 

de endereço através do sistema INFOJUD.

Ademais, realizada as diligências, cumpra-se conforme deliberado à 

decisão retro.

Cumpra-se.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71478 Nr: 1303-68.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, EMOdS, MRdO, EGOS, IAOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVAIR DA CONCEIÇÃO SANTOS, Cpf: 

01259234142, Rg: 16618815, brasileiro(a), motorista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Poxoréu/MT, 30 de agosto de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76217 Nr: 1610-85.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alcione Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invasores Não Identificados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jardel Mendonça Santana - 

OAB:, Marcos Paulo Santos de Silva - OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Diante do exposto, porque ausentes os requisitos previstos no art. 561, 

do NCPC, INDEFIRO a tutela de urgência de reintegração de posse.II – 

DEMAIS DISPOSIÇÕES.Prosseguindo, vislumbra-se que as partes não se 

submeteram à tentativa de autocomposição.Sendo assim, DETERMINO a 

REMESSA deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado e 

cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos.Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes, desde logo, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de preclusão.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76911 Nr: 1905-25.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Pereira Lima, Eunicia Nascimento de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 2018, às 

12h30min (MT). Intimem-se as testemunhas comuns arroladas pela defesa 

e acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.Citem-se os 

acusados.Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras comarcas, exceto as contiguas.Por fim, DILIGENCIE acerca do 

laudo definitivo da droga apreendida.Intime-se o Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 23 de março 

de 2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 69528 Nr: 188-12.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VRSeS, JEBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSCILEI BENTO DA SILVA, Cpf: 

02014079145, Rg: 1642776-9, Filiação: Joverci Bento da Silva, data de 

nascimento: 21/09/1986, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), 

garimpeiro, Telefone 66-9664.2719. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 13 de 

setembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65161 Nr: 1363-12.2014.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Permaneçam os autos conclusos em Gabinete para a realização da busca 

através do sistema INFOJUD.

Ademais, realizada as diligências, cumpra-se conforme deliberado à 

decisão retro.

Cumpra-se.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72443 Nr: 1849-26.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTO,

 Permaneçam os autos conclusos em Gabinete para a realização da busca 

através do sistema INFOJUD.

Ademais, realizada as diligências, cumpra-se conforme deliberado à 

decisão retro.

Cumpra-se.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63771 Nr: 369-81.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria rural por idade 

à requerente MARGARIDA PAIVA como trabalhadora rural, no valor 

mensal de 01 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 143 da Lei 

8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo (05.02.2011), 

com a imediata implantação na folha de pagamento do requerido. Sobre as 

parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a 

partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo 

após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), em conformidade com a modulação dos efeitos da decisão 

proferida na ADI 4.357.Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, 

para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os 

dados necessários à implantação do benefício em favor da requerente:

(...).Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.CONDENO ainda 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos 

honorários advocatícios, em favor do causídico da autora, o qual arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o 

momento da prolação da sentença (art. 85, § 4º, inc. III, Novo Código de 

Processo Civil), isentando-o do pagamento das custas 

processuais.Considerando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita 

ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário (EREsp n.º 934.642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, 

julgado em 30-06-2009).Após, com a baixa dos autos e o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, DETERMINO que sejam os autos remetidos ao arquivo, 

conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72892 Nr: 2103-96.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silveris de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de 

DECLARAR a inexigibilidade do pagamento da fatura de energia elétrica do 

consumo referente ao mês de outubro/2015, no valor de R$ 280,31 

(duzentos e oitenta reais e trinta e um centavos), referente à UC 

6/878022-3 e, por conseguinte, CONDENAR a empresa requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais em favor do requerente, quantia a ser corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da Súmula nº 362 

do STJ, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

anotação indevida, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Por corolário, 

TORNO SUSBISTENTE a tutela de urgência inicialmente deferida.Ainda, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, 

§ 2º, do NCPC, ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 
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autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68719 Nr: 1526-55.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA JULIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

tão somente para DECLARAR inexistente o débito discutido nos presentes 

autos.Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c 

art. 86, caput, do NCPC e da Súmula nº 306, do STJ, REDISTRIBUO os 

ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de 40% 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ficando os 60% restantes a cargo da requerente. 

Todavia, SUSPENDO a exigibilidade da verba sucumbência relativamente à 

autora, ante a concessão da gratuidade da justiça à própria.Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70911 Nr: 991-92.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florinal Vieira Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonia Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13.333/MT, Daniel F França Silva - OAB:243214

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, com resolução de o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil.Por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, SUSPENDO sua 

exigibilidade, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76624 Nr: 1792-71.2017.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorrane Moreira Martins 

dos Santos - OAB:20687/O

 “Vistos etc. Primeiramente, homologo o pedido de desistência da 

testemunha de defesa. Assim, considerando que neste foi inquirida a 

testemunha arrolada pela defesa, DOU POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. Não havendo requerimento de diligências, encerro a 

instrução processual. No mais, tendo em vista os requerimentos 

formulados pelas partes, converto as alegações finais em memorias finais. 

Assim, abra-se vistas dos autos à parte requerente e à parte requerida, 

consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o 

artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a apresentação de 

memoriais finais escritos. Após, façam os autos conclusos para sentença. 

Saem os presentes intimados. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75444 Nr: 1235-84.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Poxoréu - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

CONVERTO o julgamento em diligência.

Por conseguinte, diante do certificado às fls. 75, OFICIE-SE ao NAT/MT 

para que informe se o medicamento Paroxetina 20mg é disponibilizado pelo 

SUS.

Em caso negativo, INTIME-SE, desde logo, a requerente para que informe a 

possibilidade de substituição do referido fármaco.

Contudo, se afirmativo, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62790 Nr: 1027-42.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco B.V. Financeira S/A C.F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 Diante do exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do novo Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, a 

pretensão formulada nesta ação.Por conseguinte, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2º, do 

NCPC, ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiário da 

gratuidade de justiça.Após, com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado 

no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73059 Nr: 11-14.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Etevaldo Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação.Por 

conseguinte, CONDENO o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez 

que beneficiário da gratuidade de justiça.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73251 Nr: 123-80.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingla Cristiane Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR 

inexistente o débito discutido nestes autos, bem como CONDENAR o 

Município de Poxoréu/MT ao pagamento de indenização por danos morais, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir do arbitramento (S. 362/STJ) e acrescida de juros legais 

de 1% aos mês, a partir da inscrição indevida (S. 54/STJ).Por conseguinte, 

TORNO SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente concedida, razão 

pela qual DETERMINO seja reiterado o ofício expedido à Caixa Econômica 

Federal, a fim de que providencie a baixa da anotação do nome da 

requerente nos órgãos restritivos ao crédito.SEM custas, por ser o 

requerido isento. No entanto, CONDENO-O ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do 

disposto no art. 85, § § 3º e 4º, do NCPC.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem 

a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74808 Nr: 943-02.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e 

CONDENO: (a) o Município de Poxoréu/MT a fornecer os medicamentos 

AAS, Sinvastatina, Succinato de Metoprolol, CL Hidralazina (Apresolina) e 

Glicazida; (b) o Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento 

Nifedipino (Adalat Oros), conforme prescrição médica e na medida da 

competência de cada ente. Por corolário, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do novel 

Código de Processo Civil, tornando SUBSISTENTE a tutela deferida 

anteriormente.SEM custas e honorários advocatícios por serem os 

requeridos isentos de acordo com o art. 4.º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM. Contudo, CONDENO-OS ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos 

reais).Considerando tratar-se de sentença ilíquida, REMETAM-SE os autos 

ao reexame necessário. Por conseguinte, INTIME-SE o autor para, 

querendo, promova o cumprimento provisório de sentença pela via 

adequada.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77100 Nr: 2008-32.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Rabelo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, Tendo em vista que o processo encontra-se em carga com a 

autarquia ré, CANCELO O PRESENTE ATO e, em consequência, redesigno 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 08/05/2018 às 15h00. 

INTIME-SE O INSS. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27587 Nr: 1549-11.2009.811.0014

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1549-11.2009.811.0014 (Código 27587)

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de KEILA REGINA 

MARTINS, qualificados nos autos.

 A parte requerente pugnou pela desistência da ação e, por 

consequência, a extinção do processo. (ref.: 238)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71478 Nr: 1303-68.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, EMOdS, MRdO, EGOS, IAOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVAIR DA CONCEIÇÃO SANTOS, Cpf: 

01259234142, Rg: 16618815, brasileiro(a), motorista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Poxoréu/MT, 30 de agosto de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64181 Nr: 686-79.2014.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Amélia Pio
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64180 Nr: 685-94.2014.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícera Albuquerque da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71840 Nr: 1514-07.2016.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmo Daniel Giacomolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Vasques Arantes, Vera Maria 

Rodrigues Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana de Andrade - 

OAB:OAB/MT 22.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:OAB/MT 3533-A

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68947 Nr: 1654-75.2015.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemar Batista Vilela, Luzia das Graças de Moraes 

Vilela, Marilza Morbeck Vilela, Espólio de Maria da Glória Morbeck Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sobrinho Castanon dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Luis Almeida - 

OAB:7732-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Ribeiro Rodrigues de 

Mello - OAB:8798-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23660 Nr: 975-56.2007.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Luíza Moreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A, Thiago 

Souza Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21431 Nr: 593-97.2006.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61456 Nr: 1144-67.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Francisca Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60419 Nr: 121-86.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenir Rocha Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Araujo - OAB:13060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Bergamini 

Cavalcante Gomes Coelho - OAB:OAB/RJ 084111, Gustavo Goulart 

Veneranda - OAB:81329/MG, Ilza Regina Defilippi Dias - OAB:OAB/SP 

27.215, Nelson Luiz Nouvel Alessio - OAB:OAB/SP 61713, Patricia 

Rocha de Magalhães Ribeiro - OAB:OAB/MG 71.822, Rodrigo Pouso 

Miranda - OAB:- MT 12.333, Viviane Aguiar - OAB:MG 77.634

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30280 Nr: 1084-31.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Rogério Campos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Epinola - 

OAB:RO - 2.540, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29319 Nr: 118-68.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenir de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60957-SP, Márcia Broim Pancotti Vilas Boas - OAB:244.188/SP, 

Patrícia Broim Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68695 Nr: 1517-93.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65766 Nr: 1777-10.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Berenice Lavínia Janeri Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65350 Nr: 1490-47.2014.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDGB, KGB, KGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Barros Curado - 

OAB:10944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67393 Nr: 877-90.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlia dos Anjos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66926 Nr: 635-34.2015.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63066 Nr: 1261-24.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Severina de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24097 Nr: 1342-80.2007.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derly Garcia Pereira, Terezinha Salete Nervis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alfredo Viecili, Roselane Riva Viecili, 

Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Fred 

Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gomes da Silva - 

OAB:4957/MT, Elizângela Broch de Campos - OAB:13.058/MT, Enio 

Zanatta - OAB:13.318/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A/MT, Rafael Carlotto Correa - OAB:14144/MT, Sérvio 

Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74817 Nr: 947-39.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do retorno dos autos a este Juízo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72602 Nr: 1928-05.2016.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGC, LGC, Pérola Carla de Souza Godas

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PÉROLA CARLA DE SOUZA GODAS, 

Cpf: 73039357115, Rg: 1564722-6, brasileiro(a), Telefone 66 99635 1732. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimem-se as requerentes, na pessoa do seu representante 

legal, pessoalmente, para que emendem à inicial, no prazo de dez dias, 

comprovando documentalmente a negativa para o levantamento do valor 

junto à Instituição Financeira, bem como esclareçam o motivo pelo qual não 

requereram o levantamento diretamente nos autos da ação trabalhista 

mencionada na petição inicial, sob pena de extinção.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intimem-se os requerente, 

pessoalmente, para que emendem à inicial, no prazo de dez dias, 

comprovando documentalmente a negativa para o levantamento do valor 

junto à Instituição Financeira, bem como esclareçam omotivo pelo qual não 

requereram o levantamento diretamente nos autos da ação trabalhista 

mencionada na petição inicial, sob pena de extinção. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 26 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64589 Nr: 982-04.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divalci Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVALCI ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

04577747111, Filiação: Silvio Alves Pires e Divina Pereira dos Santos, data 

de nascimento: 18/07/1989, brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, 

convivente, serviços gerais, Telefone 66-99913-3595-mãe. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: "...SENTENÇAVISTO,Trata-se de executivo de pena 

pertencente ao reeducando DIVALCI ALVES DOS SANTOS, condenado as 

seguintes penas:a) 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, 

convertida em duas restritivas de direito (GUIA I);b) 02 (dois) anos e 02 

(dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, convertida em duas 

restritivas de direito (GUIA II); c) 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, convertida em duas restritivas de direito (GUIA III).Em síntese, 

quanto a guia I o reeducando iniciou o seu cumprimento, entretanto deixou 

de cumpri-la integralmente, não tendo sido mais localizado para dar fiel 

cumprimento. Quanto as guias II e III o reeducando nunca iniciou o seu 

cumprimento, encontrando-se em local incerto e não sabido.Instado a se 

manifestar, pugna o Ministério Público pela retificação do cálculo de pena 

de fl. 228, pela conversão da pena restritiva de direitos em privativa de 

liberdade e consequente regressão de regime, expedindo ordem de prisão 

em desfavor do reeducando (fl. 229).É a síntese do 

necessário.DECIDO.Analisando minuciosamente os autos, constato ter 

havido a prescrição da pretensão executória das condenações proferidas 

em desfavor do réu, eis que nos termos do artigo 119 do Código Penal a 

extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada crime e não de sua 

unificação.Este é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de 

Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus RHC 

14277 GO 2003/0051980-3.Dito isso, passo a analise individualizada de 

cada condenação.DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 

REFERENTE A GUIA IAnalisando os autos, concluo que ocorreu a 

prescrição da pretensão executória da GUIA I (fl. 10), eis que transitada 

em julgado a sentença na data de 24/11/2008 e interrompido o prazo 

prescricional na data de 08/02/2010, quando o réu deu início ao 

cumprimento da pena (fl. 45), nos termos do artigo 117, V, do CPP. 

Esclareço que depois da sentença condenatória com trânsito em julgado, a 

prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, §1º do 

CP, c/c Súmula 146, STF.Assim, considerando-se que a pena in concreto, 

qual seja 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, prescreve em 

04 (quatro) anos, consoante reza o artigo 109, inciso V do Código Penal, 

considerando que o prazo prescricional se interrompeu em 08/02/2010 e 

considerando que já se transcorreu mais de 04 (quatro) anos entre a 

interrupção e a presente data mister reconhecer a prescrição da 

pretensão executória, desde a data de 07/02/2014.Portanto, declaro 

extinta a punibilidade de Divalcy Alves dos Santos, nos termos do art. 107, 

VI do CP, face ao crime da GUIA I (fl. 10).DA PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO EXECUTÓRIA REFERENTE A GUIA IIAnalisando os autos, 

concluo que ocorreu a prescrição da pretensão executória da GUIA II (fl. 

125), eis que transitada em julgado a sentença na data de 15/06/2009 e 

desde então o réu nunca foi localizado para iniciar o seu comprimento. 

Esclareço que depois da sentença condenatória com trânsito em julgado, a 

prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, §1º do 

CP, c/c Súmula 146, STF.Assim, considerando-se que a pena in concreto, 

qual seja 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, prescreve em 08 (oito) anos, consoante reza o artigo 109, 

inciso IV do Código Penal, considerando que não houve causas 

interruptivas e considerando que já se transcorreu mais de 08 (oito) anos 

entre a data do transito em julgado e a presente data mister reconhecer a 

prescrição da pretensão executória, desde a data de 14/06/2017.Portanto, 

declaro extinta a punibilidade de Divalcy Alves dos Santos, nos termos do 

art. 107, VI do CP, face ao crime da GUIA II (fl. 125).DA PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO EXECUTÓRIA REFERENTE A GUIA IIIAnalisando os autos, 

concluo que ocorreu a prescrição da pretensão executória da GUIA III (fl. 

181), eis que transitada em julgado a sentença na data de 18/09/2013 e 

desde então o réu nunca foi localizado para iniciar o seu comprimento. 

Esclareço que depois da sentença condenatória com trânsito em julgado, a 

prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, §1º do 

CP, c/c Súmula 146, STF.Assim, considerando-se que a pena in concreto, 

qual seja 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, prescreve em 

04 (quatro) anos, consoante reza o artigo 109, inciso V do Código Penal, 

considerando que não houve causas interruptivas e considerando que já 

se transcorreu mais de 04 (quatro) anos entre a data do transito em 

julgado e a presente data mister reconhecer a prescrição da pretensão 

executória, desde a data de 17/09/2017.Portanto, declaro extinta a 

punibilidade de Divalcy Alves dos Santos, nos termos do art. 107, VI do 

CP, face ao crime da GUIA III (fl. 181).Por todo o exposto, recolham-se 

eventuais mandados de prisão expedidos e cancelem-se os constantes 

do BNMP.Intime-se o réu via edital, eis que em local incerto e não 

sabido.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Poxoréu – MT, 06 

de março de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 26 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64319 Nr: 795-93.2014.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Pereira Portela, Wesley de Jesus Portela, 

Elis Regina Pereira Portela, Johnatan Pereira Amaral, Flávio Henrique Nerys 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOHNATAN PEREIRA AMARAL, Cpf: 

03732519120, Rg: 2203025-5, Filiação: Varleide Pereira Portela e Onezio 

Alves Amaral, data de nascimento: 07/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66-9999.7691. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

declaro: 1) EXTINTA A PUNILIDADE de ELIS REGINA PORTELA, 

considerando o integral cumprimento da transação penal imposta, no 

tocante ao delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e artigo331 do 

Código Penal.Atente-se ao cumprimento do disposto no artigo 76, § 6º, do 

mesmo diploma legal.Em observância ao Provimento nº 05/CGJ do Tribunal 

de Justiça deste Estado, os valores deverão ser depositado em conta 

judicial, vinculada à Conta Única do Poder Judiciário deste Estado, nos 

autos de Código 71735.Desta forma, proceda-se a Sra. Gestora a 

transferência da prestação pecuniária já adimplida vinculado ao incidente 

mencionado acima, com as anotações de praxe.2) EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor JOHNATAN PEREIRA AMARAL, com fundamento 

no artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal c/c o artigo 30 da 

Lei nº 11.343/06, da imputação descrita no artigo 28 da Lei de Drogas.3) 

Por fim, determino o prosseguimento do feito quanto ao delito descrito no 

artigo 331 do Código Penalem face dos autores DAVID PEREIRA PORTELA, 

WESLEY DE JESUS PORTELA, FLÁVIO HENRIQUE NERYS SOARES e 

JOHNATAN PEREIRA AMARAL, renovando-se vistas ao Ministério Público 

Estadual.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público Estadual.Cumpra-se, com 

as baixas e anotações de estilo.Poxoréu/MT, 03 de julho de 2017.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 26 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69178 Nr: 1759-52.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, DBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEREMIAS RODRIGUES XAVIER, Filiação: 

José Rodrigues Pereira e Vera Lúcia Rodrigues Xavier, data de 

nascimento: 23/01/1999, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), 

Telefone 67 9692 8428. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 26 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62528 Nr: 802-22.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Cleiton Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Sueny Dioz Silva da 

Silveira - OAB:MT-8170

 Processo n.º 802-22.2013.811.0014 Código: 62528

DESPACHO

VISTO,

Tendo em vista o recebimento da denúncia á fl. 31, a citação plena do 

acusado á fl. 34, bem como resposta a acusação ás fls. 35/39, DESIGNO 

o dia 18 de abril de 2018, às 16h30min (MT), para a audiência de instrução 

e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado cientificando-o da presente audiência.

Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 16 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68019 Nr: 1207-87.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Annie Sofia Sól da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT/5.736

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, Fica a parte 

requerida intimada, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 511,85 ( 

quinhentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) que foi condenado 

nos termos da r. sentença de fl. 151. Este valor deverá ser recolhido num 

único boleto descriminado o valor das custas processuais , sendo R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)e valor 

da taxa , qual seja R$ 135,00 (cento e trinta e reais). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e 

Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-75.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALENITA MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT0005041A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010017-75.2016.8.11.0014 REQUERENTE: SEBASTIAO PEREIRA MACIEL 

REQUERIDO: ALENITA MARIA DOS SANTOS VISTO, INTIMEM-SE as partes 

acerca da baixa dos autos. Após, nada sendo manifestado em 15 (quinze) 

dias, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-71.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ENIDE GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

ROSEMAR PINTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

1000116-71.2017.8.11.0014 REQUERENTE: ENIDE GONCALVES PEREIRA, 

ROSEMAR PINTO DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTO, Em apertada síntese, requer a parte autora a concessão de tutela 

de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso em custear as contas 

de energia elétrica, as quais teriam aumentado em razão da prestação de 

serviços médicos na modalidade Home Care na respectiva unidade 

consumidora, em razão de decisão judicial neste sentido. Destarte, nos 

termos do art. 2º, da Lei nº 8.437/1992, INTIME-SE o requerido para que, 

em 72h (setenta e duas horas), manifeste-se sobre o pedido de urgência 

requestado. Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos para 

análise e deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

12 de março de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56211 Nr: 1755-89.2014.811.0033

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: HERALDO KIEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JUÍZO, JOSÉ THOME PREDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar o interessado , para manifestar sobre a certidão 

negativa do Sr.Oficial de Justiça, em relaçao ao Sr. Darci Scherer.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73644 Nr: 2793-34.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA 

SILVA, LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/O, Eustáquio Inácio de Noronha Neto - 

OAB:12.548/MT

 Processo nº: 2793-34.2017.811.0033 – Código 73644

Tipo de Ação: Penal / Procedimento Ordinário

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado(s): Ademir da Silva,

 Wender Lemes da Silva; e

 Leina Maria Lemes da Silva Lhopes.

DECISÃO – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - [101013]

Vistos etc.

Trata-se de pedido de autorização de viagem formulado pela defesa de 

ADEMIR DA SILVA, qualificado nos autos, pugnando seja autorizada a 

saída do acusado desta comarca pelo período de 30 (trinta) dias porque 

viajará a trabalho para outros municípios do norte deste Estado [fl. 

391/392].

Sobre o pedido, o Promotor de Justiça não se opôs [fl. 396].

É o relatório. Decido.

Considerando que o denunciado está sendo monitorado aliado ao fato de 

ter indicado as cidades para onde irá, a data de ida e volta e os motivos 

pelos quais se ausentará desta comarca AUTORIZO a saída de Ademir da 

Silva, qualificado nos autos, desta cidade a partir de hoje [23/03/2018] até 

o dia 15/04/2018, data que informou que retornará para São José do Rio 

Claro/MT.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro/ MT, 23 de março de 2018.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50126 Nr: 1909-78.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JUIZES JOSE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joslaine Fábia de Andrade - 

OAB:6.900, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, SERGIO 

DRESSLER BUSS, na qualidade de advogado (a), para devolução destes 

autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69827 Nr: 1036-05.2017.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEOMARA APARECIDA GIACHINI BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVÔNIO PAULO BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, SERGIO 

DRESSLER BUSS, na qualidade de advogado (a), para devolução destes 

autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32925 Nr: 1113-87.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C LIMA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, SERGIO 

DRESSLER BUSS, na qualidade de advogado (a), para devolução destes 

autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 702 Nr: 214-17.1997.811.0033

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 600 de 924



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO GRIEP FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, RICARDO 

BUSS SONNEMBERG, na qualidade de advogado (a), para devolução 

destes autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme 

preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69502 Nr: 797-98.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GOLICZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, MARCIO 

GOLICZESKI, na qualidade de advogado (a), para devolução destes autos 

em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19148 Nr: 924-85.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA, CLEYTON 

RIBEIRO DO NASCIMENTO, VALDECIR MIRANDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA RECHE DE 

CASTILHO SADIM - OAB:7.838 OAB/MS

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, LUIZ FELIPE 

LAMMEL, na qualidade de advogado (a), para devolução destes autos em 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8266 Nr: 83-95.2004.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, IDE GONSALVES 

GUIMARÃES, REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI DE MORAES, DIRCEU CORREA DE 

MORAES, RUBENS DIAS, AMELIA JUNCO DIAS, WANDERLEY STRUZIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, LAURO MARVULLE - OAB:3.110-MT, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT, SÓCRATES GIL 

SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, FELIPE 

AUGUSTO STUKER, na qualidade de advogado (a), para devolução destes 

autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 15381 Nr: 508-54.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ALBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, FELIPE 

AUGUSTO STUKER, na qualidade de advogado (a), para devolução destes 

autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 146 Nr: 44-50.1994.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONIA TAVARES DE LIMA, ANTONIO 

COUTINHO, JERÔNIMO HENRIQUE BRAGAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Carga rápida)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, DIEGO 

LUCAS GASQUES, na qualidade de advogado (a), para devolução destes 

autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61334 Nr: 2386-96.2015.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO, 

AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE QUEIROS 

ORLANDA JUNQUEIRA - OAB:12085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT, NILSON DA SILVA - OAB:268677/SP, PAULO DE 

ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Devolução dos autos (Carga rápida)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, DIEGO 

LUCAS GASQUES, na qualidade de advogado (a), para devolução destes 

autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62438 Nr: 342-70.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANGLOSS ADMINISTRADORA DE BENS 
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LTDA, WILSON BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO, MARIA CRISTINA DE 

QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, JOSE WALTER JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ALMEIDA VILELA - 

OAB:OAB/MT 11.012, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA 

JUNQUEIRA

aria Cristina - OAB:12.085-MT, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ 

ORLANDA JUNQUEIRA - OAB:12085-A/MT, MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990/O, PAULO DE 

ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Devolução dos autos (Carga rápida)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, DIEGO 

LUCAS GASQUES, na qualidade de advogado (a), para devolução destes 

autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30757 Nr: 1512-53.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, LUIZ 

CARLOS TICIANELLI, VALMIR SCHREINER MARAN, IZELIA TICIANELI, 

LAURO VENITIOS GHIGGI, JOÃO ALEXANDRE GEBARA, ESPOLIO DE 

SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, PEDRO COELHO PORTILHO E OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, CHARLES 

SALDANHA HANDELL, na qualidade de advogado (a), para devolução 

destes autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme 

preceitua a CNGC/TJMT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76194 Nr: 3833-51.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU CESAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10.718, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:23350-O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69371 Nr: 722-59.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPTM, MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1952 Nr: 64-31.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDIR MAGRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, Franciscarlos Alcantara - OAB:4746 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10.192/MT, ZAID ARBID - OAB:1.822/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54217 Nr: 55-78.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, 

IZELIA TICIANELI, LUIZ CARLOS TICIANELLI, LIBRA ETANOL 

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383, ROBERTO MORETH - OAB:DF/22.580

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72788 Nr: 2456-45.2017.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16011

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69370 Nr: 721-74.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPTM, MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50072 Nr: 1835-24.2012.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU SANCHES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RAMOS, TEREZA CARNAVALLI 

LOPES, MARCELO LOPES CAMPOS, DANIELLE DOS SANTOS FIALHO 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57560 Nr: 2701-61.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOICHI SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19.505/O-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31525 Nr: 2280-76.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIMALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAUA BIODIESEL LTDA, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A 

OAB/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:12347

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69572 Nr: 867-18.2017.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPTM, MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50034 Nr: 1784-13.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALDECIR POLIDÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 646 Nr: 103-33.1997.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO BENDE RODRIGUES, SERGIO 

FERNANDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:MT/3.500, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27414 Nr: 1291-07.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ VILELA, AGROPECUARIA 

PANGLOSS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EMILIO DARMASO 

EREDIA - OAB:83823/SP, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16011, 

NILSON DA SILVA - OAB:268677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ALMEIDA VILELA - 

OAB:OAB/MT 11.012, ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - OAB:11012/MT, 

PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8020 Nr: 2094-34.2003.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CASSERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT, JOEMAR MORAES ROSA - OAB:2.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53224 Nr: 2682-89.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CASSERES LTDA, ESPÓLIO DE 

MARCOS LUIZ ALAMINO, CACILDA CARDOSO CASSERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 
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OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33423 Nr: 1613-56.2012.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CARNAVALLI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU SANCHES CAMPOS, TEREZA 

CARNAVALLI LOPES, IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

VERISSIMO BISPO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64346 Nr: 1318-77.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19.505/O-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52551 Nr: 1882-61.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, GOICHI SAITO, MILTON 

MASSATO SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS, SHIJUKO HOURINOUCHI 

SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19.505/O-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51371 Nr: 509-92.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, MILTON MASSATO 

SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19.505/O-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58950 Nr: 721-45.2015.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENES BEZERRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILDO BEZERRA DE SOUZA, APARECIDA 

PAU FERRO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31718 Nr: 2474-76.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TADEU PIANTAVINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59588 Nr: 1163-11.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA MEIGA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA 

II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Alves Theodoro de 

Moraes - OAB:11950/MT, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21011/O, 

MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59046 Nr: 789-92.2015.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MEIGA DE CARMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA 

II, ARLINDO TATIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 
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OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Alves Theodoro de 

Moraes - OAB:11950/MT, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21011/O, 

MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 9041 Nr: 811-39.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SIDNEI CERVANTES, ROSANGELA FREIRE 

MUNHOZ CERVANTES, ARLEY CERVANTES DONATO, ADILSON 

CERVANTES, ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES, SONIA MARIA 

CORDEIRO CERVANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - 

OAB:33490, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:OAB/MT 16.528

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74862 Nr: 3373-64.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADISON MATEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE 

CAMARGO - OAB:10610-B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50799 Nr: 2771-49.2012.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI DOS SANTOS SALGADO - 

OAB:11232/MT, JAIR KAUFFMAN - OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62443 Nr: 345-25.2016.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DONISETTI ZARDO, VSZ, ABEGAIL ALVES 

SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDA FACHETTI ZARDO, HEMETERIO 

ZARDO, JOSÉ CARLOS ZARDO, JUAREZ ZARDO, NUNCIA APARECIDA 

ZARDO, CLEUZA CHRUSCZAK ZARDO, JOEL ROBERTO ZARDO, 

MORVANIL ZARDO, MARIA PARECIDA DE FATIMA ZARDO, MARIA 

AUGUSTA DE OLIVEIRA, JOSÉ HONORIO DE OLIVEIRA, OLGA ZARDO 

BESERRA, FRANCISCO IVO BESERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60141 Nr: 1527-80.2015.811.0033

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON LUIZ DA SILVA, RUBENS DIAS, JOSE LUIZ DA 

SILVA, YUKIO HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, MARIA 

CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, ATHOS ORLANDA 

JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O, NILSON DA SILVA - OAB:268677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76155 Nr: 3828-29.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS, MILTON LUIZ DA SILVA, JOSE LUIZ DA 

SILVA, YUKIO HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, MARIA 

CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, ATHOS ORLANDA 

JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - OAB:268677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57442 Nr: 2624-52.2014.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON FELIX DA CUNHA, MARIA AUXILIADORA DE 

SOUZA, MÍRIAM FÉLIX DA CUNHA, ELIAMAR FÉLIX DA CUNHA, EUCLIDES 

FELIX DA CUNHA, JOSÉ PEDROSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 
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do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25187 Nr: 2446-79.2009.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ESPÓLIO DE FRANCISCO 

JUAREZ MACHADO, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB:18295, 

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:39880/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28416 Nr: 2295-79.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RXT, SMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25670 Nr: 2891-97.2009.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74515 Nr: 3204-77.2017.811.0033

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63715 Nr: 1000-94.2016.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74788 Nr: 3351-06.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. J. PEÇAS E RETIFICA LTDA ME, MARIA BEATRIZ 

DALÁVIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A OAB/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60424 Nr: 1724-35.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17.765-A/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62454 Nr: 350-47.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA MARINO PRAIS, ESPOLIO DE ANTONIO 

CANDIDO DA SILVA, JOSÉ NILO PRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76684 Nr: 40-70.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE APARECIDA HARALA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15.005-A, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8.224-A, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77943 Nr: 620-03.2018.811.0033

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MAXIMO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73872 Nr: 2865-21.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS EDSON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LEANDRO MARTINS 

ROSADA - OAB:11544-A MT, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73871 Nr: 2864-36.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA ALCARDE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LEANDRO MARTINS 

ROSADA - OAB:11544-A MT, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59133 Nr: 837-51.2015.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MARIANO DA 

SILVA - OAB:11.279-B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50115 Nr: 1894-12.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59174 Nr: 860-94.2015.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MARIANO DA 

SILVA - OAB:11.279-B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 18687 Nr: 469-23.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20780 Nr: 628-29.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29546 Nr: 294-87.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29677 Nr: 424-77.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19930 Nr: 1699-03.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOSINA DOS SANTOS BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25448 Nr: 2681-46.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, AILTON SILVA OLIVEIRA, ANTONIO SILVA OLIVEIRA, ANGELO 

VAGNER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MARIANO DA 

SILVA - OAB:11.279-B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58461 Nr: 398-40.2015.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL - 

PF-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MARIANO DA 

SILVA - OAB:11.279-B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76434 Nr: 3956-49.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON CERVANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31657 Nr: 2413-21.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MOMESSO SANCHES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33434 Nr: 1624-85.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAILSON MURAD PEREIRA, LARISSA MURAD PEREIRA, 

FRANCISCA RIBEIRO MURAD PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A/MT, 

PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29320 Nr: 69-67.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BRESOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 
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designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27260 Nr: 1134-34.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29615 Nr: 363-22.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54625 Nr: 467-09.2014.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE GOMES, CÉLIA GARTAROSSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SIMÃO - 

OAB:10066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30768 Nr: 1523-82.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID FRANCISCO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO GIULIANO STELA, LUZIA TIMIDATI 

STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22530 Nr: 2387-28.2008.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62245 Nr: 232-71.2016.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA - OAB:13628/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59537 Nr: 1130-21.2015.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71232 Nr: 1819-94.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRPA, VGPA, CDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73043 Nr: 2569-96.2017.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDBDS, DBDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67050 Nr: 2872-47.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA - OAB:13628/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52140 Nr: 1365-56.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA HUBNER GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75706 Nr: 3669-86.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59824 Nr: 1333-80.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDOF, JVOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56241 Nr: 1771-43.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALECIO PINOTTI, LUCILA LOPES PINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITANHANGA AGROINDUSTRIAL E MERCANTIL 

LTDA, ANTONIO CAETANO VIEIRA, LAERTE BOTELHO FEIJÓ, ROBERTO 

DE SOUZA BATISTA, RONALDO LUIZ MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALÉCIO PINOTTI - OAB:65.921 

SP, MARIANA DOCKHORN - OAB:MT 22677/0, SERGIO DRESSLER BUSS 

- OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74837 Nr: 3364-05.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:287251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31142 Nr: 1897-98.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSYR GONÇALVES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:287251

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57435 Nr: 2618-45.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT, JAIR 

TADEU DURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, 

ANNA PEREIRA DA SILVA, SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE 

EDUCAÇÃO, ESPÓLIO DE URBANO FERREIRA DE MEDEIROS, VALENTIM 

MARCIANO DA COSTA, EVALINA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS SÉRGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PAVONI RODRIGUES - 

OAB:177151, CARLOS ALBERTO TAKASE - OAB:11.640 OAB/MT, 

DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, ELIAS VANIN - 

OAB:10026/O, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT, 

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT, 

VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77837 Nr: 569-89.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72422 Nr: 2341-24.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE 

MARÍLIA - COOPEMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA THOMAZINI COELHO 

MARTINS - OAB:252328/SP, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 3893 Nr: 25-63.2002.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA, EDSON 

LUIZ DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - OAB:23667/O, 

JOEMAR MORAES ROSA - OAB:2.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para que devolva os 

presentes autos a este Juízo, para realização dos trabalhos Correicionais, 

designados pela Portaria n°15/2018-CGJ, EXCETO no caso de estar dentro 

do prazo processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 4782 Nr: 1785-47.2002.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, MMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida de fls.220/221.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76459 Nr: 3966-93.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência de CONCILIAÇÃO no Fórum de São José do Rio Claro/MT, no dia 

09/05/2018 às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77347 Nr: 385-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ARANTES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Vistos etc.

1. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 (quatro) de 

maio de 2018, às 13h30min.

2. INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s), a(s) vítima(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

3. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) constituído(a/s) do(s) réu(s).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75758 Nr: 3697-54.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMS, MGMS, EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Certifique-se eventual decurso de prazo sem manifestação do 

executado.

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para que, em 10 

(dez) dias, manifeste-se no feito, requerente o que entender de direito.

c) Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75533 Nr: 3616-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMS, MGMS, EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, REJEITO a justificativa apresentada pelo executado e 

concedo-lhe o prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para o 

pagamento das verbas alimentares vencidas e vincendas ao longo da 

execução, até a presente data, ou para comprovar que já as pagou 

integralmente, e, em assim não procedendo, fica desde já decretada a sua 

prisão civil pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até que pague as verbas 

exequendas, a teor do disposto no artigo 528, § 3º, do CPC.Decorrido o 

prazo, sem comprovação do pagamento nos autos, (i) expeça-se desde 

logo e independentemente de nova conclusão, o mandado de prisão, 

devendo ser suspenso o cumprimento do mandado, em caso de pronto 

pagamento do referido valor, e (ii) proceda-se com o protesto do 
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pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 do CPC.Por fim, urge 

ressalvar que deve o meirinho e a autoridade policial encarregada do 

cumprimento do mandado de prisão observar que, por se tratar de prisão 

de caráter civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada 

separadamente dos demais.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se e 

cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 15354 Nr: 1864-84.2006.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sandres Melo - OAB:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIO Adão Soares Ferreira, já qualificado, para ser 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do 

crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil (artigo 121, § 2º, 

inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).Deixo de decretar 

prisão preventiva e/ou impor qualquer medida cautelar diversa da prisão, 

porquanto, além de ter o réu respondido solto a toda primeira fase do 

procedimento especial do Tribunal do Júri, não se fazem presentes os 

motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da 

ordem pública, a necessidade de aplicação da lei penal e a conveniência 

da instrução criminal a ser efetivada por ocasião da sessão de 

julgamento.Intime-se, pessoalmente, o réu, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

indagar ao acusado se deseja recorrer desta sentença.Intime-se, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) constituído do réu.Ciência ao Ministério 

Público.Transitada esta em julgado, remetam-se os autos ao Juiz 

Presidente do Tribunal do Júri.Publicada com a inserção no Sistema 

Informatizado TJ/MT Apolo. Intimem-se e Cumpra-se.À Secretaria Judiciária 

para adotar as providências necessárias, com urgência, porque se trata 

de processo afeto a metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1704 Nr: 361-72.1999.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 Vistos etc.

1. Considerando que o pedido de cumprimento de sentença, até a 

presente data, não foi instruído com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, conforme determina o artigo 524, caput, do CPC, 

mister que o exequente supra a irregularidade.

2. Postergo, por isso, a análise dos pleitos do credor de fls. 372 e 

373/374-verso.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos o competente demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25194 Nr: 2439-87.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, ROBERTO MORETH - OAB:22.580/DF

 Vistos etc.

1. Como o recurso de embargos de declaração (fls. 181/182) possui 

pedido de efeito modificativo à decisão embargada, mister a observância 

do contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da executada/embargada 

para que, querendo, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos 

de declaração de fls. 181/182.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66534 Nr: 2601-38.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.

1. A teor do acordão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, na Apelação 130371/2017, proceda a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) EXPEÇA-SE Guia de Execução Penal Definitiva do réu, conforme 

sentença de fls. 178/182, mantida pelo acordão de fls. 237/247-TJMT, qual 

seja, pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão em regime 

semiaberto, remetendo-se a guia para a Vara da Execução Penal 

competente, instruindo-a com as peças essenciais listadas no art. 106 da 

LEP e na CNGC/MT.

b) CUMPRAM-SE as determinações porventura pendentes da sentença 

condenatória [fls. 178/182] e do acordão [fls. 237/247-TJMT].

c) Cumpridas essas providências, ARQUIVE-SE o feito, com baixa na 

distribuição, observadas as cautelas legais e as comunicações de praxe 

determinadas na sentença condenatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30539 Nr: 1294-25.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM ADRIANA EBERHARDT, GERVASIO 

VINCK, SANDRA REGINA EBERHARDT FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A, TERESA CELINA ARRUDA ALVIM - OAB:15.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação Execução de Título Extrajudicial por quantia certa que 

Banco CNH Capital S/A move em desfavor de Carmen Adriana Eberhardt, 

Gervasio Vinck e Sandra Regina Eberhardt Fermino.

A inicial foi recebida à fl. 50 e os requeridos Gervasio Vinck e Sandra 

Regina Eberhardt citados às fl. 59-verso, e Carmen Adriana Eberhardt à 

fls.133-verso, decorrendo o prazo sem manifestação.

Aportou-se, às fls. 160/161, petição informando que as partes 

compuseram amigavelmente a quitação total do débito, requerendo sua 

homologação e extinção do processo nos termos do artigo 924, III do 

Código de Processo Civil, com resolução do mérito.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo de fls. 160/161, e, como tal, extinguir o feito.

3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 160/161, e, por consequência, JULGO O MÉRITO DA 

DEMANDA para homologar transação efetivada entre as partes, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.

Custas e despesas processuais e verba honorária nos termos do acordo 

(item 3 à fl. 115).

INTIME-SE o(a/s) advogado(a/s) do exequente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da penhora eletrônica pelo Sistema 

BacenJud realizado às fls.77/77-verso. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações e providências de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intime-se. 
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30142 Nr: 895-93.2011.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM ADRIANA EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, FABRÍCIO KAVA - OAB:OAB/PR n. 32.30, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação Monitória que BANCO CNH CAPITAL S/A move em 

desfavor de CARMEN ADRIANA EBERHARDT.

A inicial foi recebida à fl. 30 e a requerida citada à fl. 36, decorrendo o 

prazo sem sua manifestação.

À fl. 41 foi convertido o mandado monitório em executivo, determinando-se 

o prosseguimento do feito nos moldes que dispõem os artigos 513 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Aportou-se às fls. 114/116, petição informando que as partes 

compuseram amigavelmente a quitação total do débito, requerendo sua 

homologação.

À fl. 115-verso, item 8, postula pela extinção do processo, com resolução 

do mérito.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo de fls. 114-verso/116, e, como tal, extinguir o feito.

3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 114-verso/116, e, por consequência, JULGO O MÉRITO DA 

DEMANDA para homologar transação efetivada entre as partes, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.

Custas e despesas processuais e verba honorária nos termos do acordo 

(item 3 à fl. 115).

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações e providências de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52361 Nr: 1644-42.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando o lapso temporal desde a última atualização do débito, o 

qual ocorreu em janeiro de 2017 (fl. 75/76), determino a intimação do 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos planilha 

atualizada da dívida.

2. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de fl. 92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52797 Nr: 2185-75.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 2. Ante o exposto, indefiro novo bloqueio e penhora on-line via 

BACENJUD formulado pela exequente à fl. 92.3. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências:a)INTIME-SE a parte exequente, por 

meio de seus advogados constituídos, sobre o inteiro teor da presente 

decisão e também para indicar providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, não sendo suficiente para esse fim mero 

pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, conforme 

inteligência do art. 580 da CNGC – Judicial.b)Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55147 Nr: 903-65.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANI ANTONIO CEOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCYS RICARDO MENEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS RICARDO MENEGON 

- OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 Vistos etc.

1. Cumpram-se as deliberações porventura pendentes da sentença de fls. 

73/73-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53201 Nr: 2658-61.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMOS BERNADINO ZANCHET JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VERDES CAMPOS LTDA ME (TV RIO 

CLARO - CANAL 04)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19.505/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 3. Ante o exposto, indefiro o bloqueio e penhora on-line via BACENJUD 

formulado pela exequente à fl. 294.4. Defiro, no entanto, a pretensão 

formulada pela parte exequente, também à fl. 294, para determinação de 

constrição judicial, por meio do sistema RENAJUD, objetivando a 

localização, bloqueio e penhora de veículos em nome do executado.5. 

Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)INTIME-SE, via 

DJe, o advogado do Requerente do teor desta decisão, bem como para, 

em 10 (dez) dias úteis, manifestar-se sobre o incluso resultado negativo 

do Renajud.b)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52755 Nr: 2138-04.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trucks Control Serviços de Logistica LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O J DE CARVALHO E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Willyan Martins - 

OAB:47560 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 Vistos etc.

1. Intime-se, via DJe, o advogado do Requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, manifeste-se sobre os inclusos resultados obtidos via 

sistema Bacenjud e Renaju (anexo).

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74856 Nr: 3372-79.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ROBERTO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante da atual redação do § 9º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

defiro o pedido de fl. 68, efetuando o bloqueio de circulação do veículo 

pelo sistema Renajud.

2. Intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre 

a certidão de fl. 66, informando o endereço completo do requerido, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

3. Em seguida, tornem-se os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65082 Nr: 1687-71.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA TIMÓTEO DOS SANTOS, VIVIANE 

TIMOTEO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.4. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o 

entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao 

Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel.Min. Assusete 

Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel.Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 

1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel.Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 27/5/2016.5. Atualmente, a questão se encontra 

pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, 

no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos 

repetitivos. 6. Recurso Especial provido.”(REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

13/09/2017).2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema Infojud, 

requerendo o que entender de direito;b)Arquivem-se, em pasta própria, as 

declarações de ajuste anual do executado, intimando-se o exequente e 

certificando-se a ocorrência, a teor do art. 477, da CNGC.c) Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25060 Nr: 2298-68.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, JOACIR 

RENAN DE AZEVEDO, ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133/MT

 Vistos etc.

1. Intime-se o advogado subscritor da petição de fls. 596/598, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, provar a condição de inventariante de 

NEUZA TEREZINHA MACHADO, em relação ao Espolio de Francisco 

Juarez Machado.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58409 Nr: 368-05.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRES GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, JOSE AYRES GOMES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PLASTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 15337 Nr: 481-71.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELÍRIO MERÍSIO, MARIA LUCIANA PROCÓPIO 

MERISIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, 

MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO 

- OAB:5849/MT, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 Vistos etc.2. Preliminarmente, imprimo a este processo as novéis normas 

processuais inscritas no Código de Processo Civil de 2015, em 

cumprimento aos artigos 14 e 1.046 do referido Diploma Legal. Ainda 

preambularmente, insta consignar que é fato público e notório o 

falecimento do nobre causídico Sócrates Gil Silveira Melo, o qual é 

procurador dos requeridos Delírio Merísio e sua esposa Maria Luciana 

Procópio Merísio, conforme procuração de fl. 129.3. Por conseguinte, a 

teor do que determina o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, 

determino a suspensão do processo, até que os réus constituam novo 

mandatário nos autos.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a.Intimem-se pessoalmente os requeridos Delírio Merísio e 

sua esposa Maria Luciana Procópio Merísio para, no prazo de 20 (vinte) 

dias, regularizar a representação processual, constituindo novo 

mandatário [CPC, art. 265, § 2º], bem como manifestarem sobre o pedido 

de fl. 157 [desistência da ação], sob pena de acolhimento tácito do 

pleito.b.Intime-se, via DJe, o advogado subscritor do pedido de fl. 157 

[desistência da ação] Dr. Antonio Marcos Lopes, para, no prazo de 20 

(vinte) dias, apresentar mandado procuratório, onde o Inventariante Ary 

Kara José outorga poderes à Devair Valim de Melo com finalidade de 

desistir da ação, porque a procuração de fl. 13 não lhe concede tais 

poderes.c.Decorrido os prazos, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16028 Nr: 1113-97.2006.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO KRHOLING, ROGÉRIO KRHOLING, DELÍRIO 

MERÍSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY KARA JOSÉ, DEVAIR VALIM DE MELO, 

CISNEI ALCANTARA, NATALINO RODRIGUES DE SOUZA, COELHO DE 

TAL, JOÃO DE TAL, ARMANDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 Vistos etc.

1. Trata-se Ação de Reintegração de Posse, proposta por (i) Ronaldo 

Krholing, (ii) Rogério Krholing e (iii) Delírio Merísio, em desfavor de (i) Ary 

Kara José, (ii) Devair Valim de Melo, (iii) Alcantâra de tal, (iv) Natalino de 

tal, (v) Coelho de tal, (vi) João de tal e (vii) Armandão de Nova Maringá, 

tendo por objeto, reintegrar área de terras rurais invadida, denomina 

Fazenda Alegre III, com área de 2.486,4312 hectares [possuída por 

Ronaldo Krohling e Rogério Krohling e suas esposas] e Fazenda Merisio, 

com área de 1.977,2472 hectares [proprietário Delírio Merisio e esposa].
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É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Preliminarmente, imprimo a este processo as novéis normas 

processuais inscritas no Código de Processo Civil de 2015, em 

cumprimento aos artigos 14 e 1.046 do referido Diploma Legal.

 Ainda preambularmente, insta consignar que é fato público e notório o 

falecimento do nobre causídico Sócrates Gil Silveira Melo, o qual é 

procurador dos autores (i) Delírio Merísio [Adv.: Sócrates Gil Silveira Melo, 

fl. 12] e (ii) Rogério Krohling [Adv.: Sócrates Gil Silveira Melo, fl. 12].

3. Por conseguinte, a teor do que determina o artigo 313, inciso I, do 

Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo, até que os 

autores constituam novo mandatário nos autos.

4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. Intimem-se pessoalmente os autores (i) Delírio Merísio e (ii) Ronaldo 

Krohling, para, no prazo de 20 (vinte) dias, regularizar a representação 

processual, constituindo novo mandatário, sob pena de extinção do 

processo sem o julgamento do mérito [CPC, art. 265, § 2º], bem como 

manifestar sobre a decisão de fl. 422 e petição de fls. 425/429.

b. Intimem-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Requerente Rogério 

Krohling, constituídos à fl. 419, para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

manifestarem sobre a petição de fls. 425/429.

c. Decorrido o prazo, certifique-se, e voltem-me concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 7491 Nr: 1610-19.2003.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELÍRIO MERÍSIO, MARIA LUCIANA PROCÓPIO MERISIO, 

ROGÉRIO KRHOLING, SYBELE VIEIRA GUSMÃO KROHLING, RONALDO 

KRHOLING, LUCIANA GLAUCIA PEREIRA KROHLING, PAULO DANIEL DE 

MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ KARA JOSÉ, PEDRO DARMASO, IVES 

PONÉTSKE, JOSÉ LUIZ DA SILVA, ALFREDO ENS, MILTON LUIZ DA 

SILVA, PAULO JIMENES FERNANDES, Roldão Simione, YUQUIO HIRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MADALENA 

WOLLMANN - OAB:7.289/A, CELITO LILIANO BERNARDI - OAB:7008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EMILIO DARMASO 

EREDIA - OAB:83823/SP, ANTONIO MARCOS LOPES - OAB:15837-MT, 

BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR, JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, NILSON 

DA SILVA - OAB:268677/SP, TAÍNA BARROS FAVA - OAB:12348/MT, 

VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos etc..2. Preliminarmente, imprimo a este processo as novéis normas 

processuais inscritas no Código de Processo Civil de 2015, em 

cumprimento aos artigos 14 e 1.046 do referido Diploma Legal. Ainda 

preambularmente, insta consignar que é fato público e notório o 

falecimento do nobre causídico Sócrates Gil Silveira Melo, o qual é 

procurador dos autores (i) Delírio Merísio e sua esposa Maria Luciana 

Procópio Merísio [Adv.: Sócrates Gil Silveira Melo, fl. 103]; Cybele Vieira 

Gusmão Krohling [Adv. Sócrates Gil Silveira Melo, fl. 99] e Ronaldo 

Krohling e sua esposa Luciana Gláucia Pereira Krohling [Adv.: Sócrates Gil 

Silveira Melo, fl. 101].3. Por conseguinte, a teor do que determina o artigo 

313, inciso I, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do 

processo, até que os autores constituam novo mandatário nos autos.4. 

Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:a.Intimem-se 

pessoalmente os autores (i) Delírio Merísio e sua esposa Maria Luciana 

Procópio Merísio; (ii) Cybele Vieira Gusmão Krohling e (iii) Ronaldo Krohling 

e sua esposa Luciana Gláucia Pereira Krohling, para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, regularizar a representação processual, constituindo 

novo mandatário.b.Intime-se o advogado subscritor da petição de fl. 

440/441, Dr. Paulo Fernando Schneider, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, regularizar sua representação processual, porque ausente 

mandato procuratório em nome de Antônio Luiz Taveira, bem como indicar 

a ação em trâmite perante a Comarca de Várzea Grande/MT cuja causa de 

pedir guarda relação com presente demanda.c.Intimem-se pessoalmente o 

Requerente Paulo Daniel de Meira para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

regularizar a representação processual, constituindo novo advogado nos 

autos.d.Decorrido os prazos, com ou sem manifestação, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-76.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNI ANTONIO DIAS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que o devedor devidamente intimado para manifestar-se sobre a 

penhora efetivada quedou-se inerte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010276-13.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR AMAURI FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para informar dados Bancários e/ou para 

transferência do quantun depositado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57125 Nr: 2424-45.2014.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TADAIOSHI MITSUYASU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Of JUVAM Cuiabá informando que foi designado op dia 09/07/2018, 

às14h45min para realização do ato Deprecado.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63075 Nr: 2856-11.2017.811.0049

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 37, "...deixei de citar e 

intimar Luciana Rodrigues de Carvalho".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52341 Nr: 210-62.2016.811.0049

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO JAIR LYRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANI ROCHA GUEDES - 

OAB:16.557/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. (49), "... Certifico e dou 

fé que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO em que o ST 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA move contra SANTO JAIR LYRA, 

conhecido como Jair, compareci à “casa grande”, em frente à Delegacia 

de Policia Judiciária Civil de Santa Cruz do Xingu – MT, em 14/03/2018, às 

11h05min, contudo não havia ninguém em casa. Considerando que o 

Município de Santa Cruz do Xingu – MT possui pouca população é comum 

as pessoas se conhecerem. Por isso, com o intuito de localizar o 

Requerido, fui à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT, no 

mesmo dia, às 11h20min, dialoguei com várias pessoas, dentre elas com a 

advogada Dra. Thamilles Wilma Vaz da Silva Szareski, portadora da 

OAB/MT 22251/O, celular n. (66) 98408-3217, a qual disse que advoga 

para Senhor Santo Sair e que ele havia ido para o casamento de seu filho 

e voltará mês que vem àquela Cidade. Conversei também com o Policial 

Militar João Paulo (lotado em Santa Cruz do Xingu – MT), que confirmou a 

informação de que o Requerido não estava naquela Cidade no momento. 

Ante o exposto, não foi possível fazer a citação, sendo assim suspendo 

minhas diligencias para as providencias necessárias".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49458 Nr: 575-53.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR CARMO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/MT/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48389 Nr: 2067-17.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIRA LOPES DA SILVA VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Comarca do Distrito Federal encaminhando número de distruição da CP 

para acompanhamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 15259 Nr: 246-85.2008.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTEIR GOMES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DE PAULA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CRISTIANO GOMES - 

OAB:3.331/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da devolução da carta precatória juntada aos autos (fls. 

60/63), a qual não logrou exito em sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64557 Nr: 617-97.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVINA ANA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena 

de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª

§1° do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64549 Nr: 609-23.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN PINTO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64540 Nr: 600-61.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOS REIS DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64542 Nr: 602-31.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINO DE SOUSA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64544 Nr: 604-98.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENVINDA PEREIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64538 Nr: 598-91.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64235 Nr: 412-68.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSA, DKSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos interposta pelo menor Rafael Sousa 

Aguiar, representado neste ato por sua genitora Deise Kelly Sousa Lima 

em desfavor de Ray dos Santos Aguiar, todos devidamente qualificados 

na primordial.

 Aduz a requerente que firmou acordo extrajudicial, perante o Ministério 

Público desta urbe, aos 04 de dezembro de 2006, fixando-se a pensão 

alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo, 

contudo a parte executada deixou de cumprir com sua obrigação desde o 

mês de junho/2015.

 Com a inicial juntou-se documentos, fls. 09/17.

Vieram-me conclusos.

Fundamento. Decido.

Recebo a inicial.

Ponderando o pedido formulado pela parte autora, que destaca-se ser 

menor impúbere e nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, 

defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ressalvando a 

possibilidade de revisão.

Haja vista que o título que embasa a pretensão executória detém natureza 

extrajudicial, o presente procedimento reger-se-á pelas normas do art. 913 

do CPC.

Desta feita, DETERMINO a intimação do Executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o débito alimentar no valor de R$ 9.660,77 (nove 

mil seiscentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), conforme 

demonstrativo à fls. 06 da peça inaugural, sob pena de acréscimo de multa 

de 10%, nos termos do §1º, do art. 523 do CPC.

 Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, DETERMINO a intimação da parte requerente, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos 

no §1º, do art. 523, do CPC.

Caso o requerido não seja encontrado no endereço descrito na exordial, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar e proceder ao arresto de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação da dívida.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC, caso necessário.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64553 Nr: 613-60.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIOLINO JOSE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64554 Nr: 614-45.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDANE TRINDADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64530 Nr: 590-17.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ALVES DA ROCHA OMIZZOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64537 Nr: 597-09.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64555 Nr: 615-30.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64547 Nr: 607-53.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RAIMUNDA MOURA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 05, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64548 Nr: 608-38.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILDO DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 
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§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61446 Nr: 1937-22.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MOREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos à intimação da parte autora, para, no prazo 

legal, para manifestar-se quanto à contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61343 Nr: 1866-20.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos à intimação da parte autora, para, no prazo 

legal, para manifestar-se quanto à contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61306 Nr: 1847-14.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277.251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos à intimação da parte autora, para, no prazo 

legal, para manifestar-se quanto à contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46543 Nr: 641-67.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELIA MIRANDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:, ROGÉRIO FERREIRA DE MOURA - OAB:36.337/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46543

Vistos.

Em virtude da necessidade de readequação de pauta, uma vez que este 

Magistrado foi convocado pela Corregedoria-Geral da Justiça para 

participar do “Treinamento da Implantação do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões - BNMP”, no dia 19 de março de 2018, em 

Cuiabá, conforme Ofício Circular n. 64/2018 – CSC-CGJ, em anexo, 

REDESIGNO para o dia 11 de junho de 2018, às 12:00 horas a audiência 

anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44544 Nr: 1495-95.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA GERALDA PATROCÍNIO DA SILVA, MANOEL 

LAZARO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da devolução da carta precatória encartada aos autos as fls. 

51/52, a qual não logrou êxito em sua finalidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47775 Nr: 1627-21.2014.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. BELLÉ & CIA LTDA., LILI KNABBEN BELLÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS 

SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - OAB:14680/MT

 Tendo em vista a designação de audiência e caso os patronos das partes 

desejem que as mesmas sejam intimadas pessoalmente para a oralidade, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25686 Nr: 2085-43.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO SIMÕES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAGIB ELIAS QUEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE ROCHA 

FARIA - OAB:4.198/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte embargada para apresentar o 

comprovante de recolhimento da diligência do oficial de justiça, haja vista 

que a petição de fls. 55, fora apresentada desacompanhada do respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63679 Nr: 21-16.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BATISTA DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar, no prazo legal acerca da contestação encartada aos autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 619 de 924



(fls. 51/60).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63719 Nr: 56-73.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - 

OAB:23.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar, no prazo legal acerca da contestação encartada aos autos 

(fls. 95/101).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60020 Nr: 1209-78.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOFAS RIBEIRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 1209-78.2017.811.0049 - (código 60020)

Requerente: CLEOFAS RIBEIRO DE PAULA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

O advogado da parte autora, através de contato telefônico, requereu o 

adiantamento desta solenidade para o dia 09 de abril, em razão de residir 

no município de Santa Cruz da Xingu/MT, nesta Comarca, bem como já 

possuir outra audiência aprazada para o referido dia (código 60021).

 Ressalto que o advogado se comprometeu em trazer a parte autora e 

suas testemunhas para a audiência.

Decido

Acolho o pedido retro. Para tanto, ADIANTO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de abril de 2018, às 15:30 horas. Intimando-se as 

partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 23 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51646 Nr: 1705-78.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANDRUP LARSEN, M. LARSEN -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA IGNACIO GAGOSSIAN - 

OAB:6589/TO, JANDER ARAUJO RODRIGUES - OAB:5574/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 2.477,68 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e 

sessenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença 

de fls. 49, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerente/requerida junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 1.238,84 (um mil 

duzentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 1.238,84 (um mil duzentos e trinta e 

oito reais e oitenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40875 Nr: 454-30.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILÃO INDUSTIR E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12.736/MT, 

REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7.028/MT

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais), a que foi 

condenado nos termos da r.sentença de fls. 39, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na 

restrição do nome e CPF da parte requerente/requerida junto à divida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 426,00 

(quatrocentos e vinte e seis reais), para recolhimento da guia de custas e 

426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais), para recolhimento da guia de 

taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47802 Nr: 1648-94.2014.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

BUENO-Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte embargada, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 20, sob 

pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerente/requerida junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/PJMT.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 
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Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17808 Nr: 857-04.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DO NASCIMENTO DOS S. ROSA, 

ROBSON DE OLIVEIRA CURI, JOEL FRANCISCO DA SILVA, ADARIO 

CARNEIRO FILHO, ADALBERTO DA CUNHA OLIVEIRA, ETERNO DE 

FÁTIMA BABOSA, JOEMAR LUZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, DANIELLE TAQUES LEITE - OAB:10.986/MT, JOSÉ 

BATISTA FILHO - OAB:19.793/PR, MARCOS ANTÔNIO QUEIROZ FULLIN 

- OAB:11.116/MT, MARIA ARLENE PESSOA COSTA - OAB:15.201-MT, 

OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, 

RENATA ROMANINI DA SILVA - OAB:13.092-A/MT, WANDE ALVES 

DINIZ - OAB:10.927 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa de ADALBERTO DA CUNHA 

OLIVEIRA a se manifestar no prazo legal acerca da devolução da carta 

precatória (fls. 1131/1132), a qual não logrou êxito em sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15575 Nr: 898-05.2008.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLE FERREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 652,62 (seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e 

dois centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 100, 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerente/requerida junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 562,07 

(quinhentos e sessenta e dois reais e sete centavos), para recolhimento 

da guia de custas e R$ 90,55 (noventa reais e cinquenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14550 Nr: 2126-49.2007.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA., NORIVAL 

COMANDOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO WILMAR DE MIRANDA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 884,56 (oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e 

seis centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 62, 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerente/requerida junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 442,28 

(quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 442,28 (quatrocentos e quarenta e 

dois reais e vinte e oito centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59159 Nr: 771-52.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE AGROPECUARIA SOAPE LTDA - 

ME, DRÁUZIO ANTONIO MEDEIROS, CARMEN LUCIA CARDOSO 

FERNANDES, ESPOLIO DE JOSE ALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PIRES - 

OAB:12.488-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA 

LEANDRO - OAB:36.354/GO

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 686,22 (seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 35/36, 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte requerente junto 

à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 380,78 

(trezentos e oitenta reais e setenta e oito centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 305,44. (trezentos e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40050 Nr: 2209-26.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOARES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON W. R. DOS SANTOS 

- OAB:226.132/SP, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 850,02 (oitocentos e cinquenta reais e dois centavos), a 
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que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 116/117, sob pena de 

que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome e CPF da parte requerente junto à divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 425,01 

(quatrocentos e vinte e cinco reais e um centavo), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 425,01 (quatrocentos e vinte e cinco reais e um 

centavo), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61659 Nr: 2063-72.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR TELES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 Vistos.

 Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa do acusado Alaor Teles dos Santos conforme fls. 130.

Instado a se manifestar, o MP postulou pelo indeferimento do requerimento, 

sustentando que as razões/fundamentos da prisão preventiva continuam 

inalterados, e ainda, que os exames apresentados para justificar o estado 

de saúde do réu foram feitos no ano de 2015, portanto, insuficientes para 

avaliar o atestado de saúde do denunciado (fls. 130-v).

Considerando que o estado de saúde do réu influem diretamente na 

apreciação do pedido, determinou-se que a SEJUDH providenciasse a 

realização de exames médicos acompanhados de laudos que atestem a 

saúde do réu.

Sobreveio às fls. 147/149 laudo de ECG em que atestasse resultado 

normal para os exames realizados pelo réu.

É o relatório.

DECIDO.

Analisados os autos com acuidade, entendo necessária a manutenção da 

prisão preventiva do réu, pois se encontram incólumes os motivos de fato 

e de direito que a ensejaram.

 Observo que a prisão preventiva se mostrava necessária no momento em 

que foi decretada, ainda permanecendo os motivos que a ensejaram, vez 

que, como já evidenciado, foi analisada a existência do crime imputado e a 

presença de indícios suficientes de autoria.

Não sendo demais destacar que, o réu foi preso no momento em que 

pretendia evadir-se do distrito da culpa, o que ocorreu com o correu 

Edson Luiz.

E ainda, a alegação de que o réu necessita de cuidados especiais 

precisando de acompanhamento regular, não é mais verificada após a 

realização de novos exames, em que ficou atestado saúde em condições 

regulares.

 Por tais fundamentos, a manutenção da prisão preventiva e o 

indeferimento do pedido de revogação da segregação cautelar são 

medidas de rigor.

Vejamos.

[...] O decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, 

pois, há referências aos indícios suficientes de autoria, à prova da 

existência do crime, bem como na gravidade concreta do crime. Há 

fundamento idôneo para consubstanciar sua custódia cautelar, não se 

confundindo com antecipação da culpabilidade, circunstância, essa, que 

será analisada pelo magistrado em sede de cognição exauriente, 

incompatível com esta via mandamental. (TJMT. HC 304/2016, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

03/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016).

(...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se 

verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma 

fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos 

pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo 

Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando 

não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos 

previstos no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos, as instâncias 

ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou 

demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela 

possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que ostenta outras 

anotações, inclusive pela prática de crimes patrimoniais. Impende 

consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta 

Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes 

de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a 

decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse 

contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente 

fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo 

falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de 

justificar a sua revogação. (...) (STJ. RHC 81.673/MG, Rel. Ministro Joel Ilan 

Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

Ainda, o réu não demonstrou a necessária alteração fática apta a ensejar 

o deferimento do requerimento de soltura entabulado.

 Sendo a prisão preventiva uma medida cautelar, está regida pela cláusula 

rebus sic stantibus, de forma que, mantendo-se inalterados os motivos 

ensejadores, sua manutenção é medida imperativa.

Nesse sentido, o entendimento do E.TJMT:

[...] A prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de 

modo que não advindo alteração no quadro fático que a ensejou em um 

primeiro momento, incabível a revogação da medida cautelar extrema, nos 

termos do art. 316 do CPP. [...]. (TJMT. HC 251/2016, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, 

Publicado no DJE 12/02/2016).

Os fundamentos fáticos da prisão preventiva mostram a insuficiência das 

medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública e 

a efetividade do processo penal, não sendo, portanto, caso de aplicação 

das medidas descarcerizadoras. Vejamos:

[...] Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas 

cautelares diversa da prisão, máxime quando não se verificam elementos 

concretos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas. (TJMT. 

HC 16987/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016).

Ademais, os predicados ostentados pelo acusado são insuficientes para 

afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

 Vejamos:

(...) 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são 

impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os 

requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. 

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 

o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam 

insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não 

conhecido. (STJ. HC 397.503/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017).

Diante de todo o exposto, indefiro o requerimento de revogação da prisão 

preventiva formulado pela defesa técnica do acusado Alaor Teles dos 

Santos.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57246 Nr: 2635-62.2016.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ANTONIO SZARESKI, FELIPE DA MOTTA 

SZARESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICULAS E 

IRRIGAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GOMES VILANOVA - 

OAB:019639/FF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GUSTAVO MARQUES 

FIGUEIRA - OAB:41.960/GO, EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE - 

OAB:31.813/GO, LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - 

OAB:23.696ª/GO
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 Vistos em correição.

Considerando a expiração do prazo correicional e havendo a necessidade 

de se encerrar os trabalhos correicionais com retomada do regular 

expediente, com fixação de orientações e melhoria na rotina cartorária, 

bem como com elaboração e encaminhamento de relatório à E.CGJ/TJMT, 

determino a manutenção deste feito conclusos em gabinete para, em 

prazo razoável, ser analisado e deliberado adequadamente.

Lance-se tal decisão no sistema APOLO, com o escopo de permitir seu 

conhecimento pelas partes interessadas.

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52568 Nr: 3015-93.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em desfavor de LUIZ MANOEL DA SILVA, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de ref.20 acostada aos autos, o exequente informou 

que o executado procedeu o pagamento integral da dívida.

Fundamento e decido.

 Considerando-se que a exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.20, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41089 Nr: 1707-90.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luiza Verão Barbosa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 41089

SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução fiscal movida pela Fazenda Pública 

Municipal, em desfavor de Maria Luiza Verão Barbosa - ME, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de ref. 40 acostada aos autos, o exequente informou 

que o executado procedeu o pagamento integral da dívida.

Fundamento e decido.

 Considerando-se que a exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.40, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 21 de Março de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49583 Nr: 1862-25.2017.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elhomar de Fátima Couto Silva, Tatiana Marcela Couto e 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobrás Rodoviário Brasileiro de 

Transportes, Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Costa Gasparini - 

OAB:11809/MS, Glauco de Góes Guitti - OAB:9869-B-MS, Luciano 

Ribeiro da Fonseca - OAB:7677/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT, Tiago Bonfanti de Barros - OAB:11688-B/MS

 Código 49583

 DECISÃO.

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento provisória de sentença, proposta por ELHOMAR 

DE FÁTIMA COUTO SILVA E TATIANA MARCELA COUTO E SILVA em 

desfavor de RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES 

LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/AI.

A inicial fora recebida à ref. 11.

A parte requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença à ref. 15, 

informando que realizara o pagamento da quantia incontroversa do valor 

de R$ 246.268,73 (duzentos e quarenta e seis mil duzentos e sessenta e 

oito reais e setenta e três centavos), bem como alegando excesso de 

execução referente ao restante do valor executado, nulidade da 

execução ante a ausência de prestação da caução pelo exequente, 

aplicação de efeito suspensivo à impugnação apresentada e 

subsidiariamente, em caso de entendimento contrário, sejam os autos 

remetidos à Contadoria Judicial para realizar cálculo do valor da 

condenação.

À ref. 16, a parte autora pugnou pelo levantamento dos valores 

depositados pelos executados nos presentes autos.

O autor se manifestou acerca da impugnação à ref. 18, rechaçando os 

argumentos apresentados pelo executado, bem como requerendo a 

improcedência da impugnação, aplicação da litigância de má-fé à 

impugnante, e realização de penhora online até o limite de R$ 537.613.82 

(quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e treze reais, oitenta e dois 

centavos) à requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e 

supletivamente à requerida RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE 

TRANSPORTES LTDA e em caso de entendimento contrário requer a 

penhora de ativos financeiros pertencentes unicamente à requerida 

RODOBRÁS.

A parte requerida RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE 

TRANSPORTES LTDA, apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença à ref. 20, alegando nulidade da execução ante a ausência de 

prestação da caução pelo exequente, aplicação de efeito suspensivo à 

impugnação apresentada.

É o relatório. Decido.

I – DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES INCOTROVERSOS.

No que tange ao pedido de Levantamento dos valores incontroversos 

independente de caução depositados pela Executada BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, requerido pela parte Exequente, de 

rigor seu deferimento. senão vejamos:

Primeiramente, verifica-se claramente que o crédito do exequente 

Exequendo se enquadra no casos legais de dispensa da caução, senão 

vejamos:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser 

dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

(...)

III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 
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2016) (Vigência)

Assim, verifica-se claramente do acórdão exequendo que o crédito tem 

natureza alimentar, portanto, de acordo com a exceção legal prevista no 

inciso I do artigo 521 do CPC dispensa a prestação de caução para 

levantamento dos valores.

E ainda que não fosse esse o entendimento, de igual forma, ainda teria o 

exequente o direito ao levantamento dos valores. Explico.

Dispõe o art. 520 do CPC:

 Art. 520 - O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso 

desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o 

cumprimento definitivo , sujeitando - se ao seguinte regime :

 IV – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que 

importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro 

direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado , 

dependem de caução suficiente e idônea , arbitrada de plano pelo juiz e 

prestada nos próprios autos.

Neta esteira, em que pese haver via de regra a exigência da prestação de 

caução idônea para o levantamento de valores, no caso in concreto, caso 

não fosse o crédito de natureza alimentar, tal exigência não se justificaria, 

mostrando-se irrazoável e desnecessária. Explico. Verifica-se que contra 

o acórdão exequendo, foram interpostos dois recursos especiais, o de nº 

68792/2017, interposto pela executada RODOBRÁS RODOVIÁRIO 

BRASILEIRO DE TRANSPORTES, que foi negado seguimento por decisão já 

transitada em julgado (doc em anexo), e o de nº 69705/2017 interposto 

pelas exequentes, o qual que se encontra em seguimento.

 Logo, verifica-se que para as executadas, o acórdão exequendo já 

transitou em julgado, não cabendo mais qualquer recurso. Assim, exigir 

caução para o levantamento de valores já reconhecidos pelo próprio 

Executado como incontroversos em sua impugnação) configurar-se-ia 

desmedidamente irrazoável e contraditório. Ainda mais, levando-se em 

conta o principio da efetividade da execução.

Especialmente porque a Executada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A deixa bem claro em toda sua impugnação que os valores 

depositados são INCONTROVERSOS, e quanto a isto não pairam 

quaisquer dúvidas.

Nesta esteira, quer seja pela natureza alimentar do crédito exequendo 

(artigo 521, I do CPC), quer seja pela pendencia de recurso especial 

exclusivo das Exequentes, de rigor o deferimento do levantamento dos 

valores por estas sem a prestação de caução.

Dessa forma, DEFIRO o pedido de levantamento do valor incontroverso 

depositado nos autos pela Executada Bradesco Auto/Re Companhia De 

Seguros S/A, em favor da parte exequente Independentemente de 

caução.

PRECLUSA esta decisão, expeça-se o alvará em favor das exequentes.

II - DAS IMPUGNAÇÕES

Considerando que ainda não oportunizado ao Exequente se manifestar 

sobre a impugnação da segunda Executada juntada a ref. 20, dê-se vista 

ao Exequente para se manifestar sobre a impugnação da Executada 

RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA no prazo 

de 10 dias, após conclusos para analise em conjunto das impugnações.

 Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52742 Nr: 3141-46.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucenir Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em desfavor de LUCENIR ALVES PEREIRA, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de ref.10 acostada aos autos, o exequente informou 

que o executado procedeu o pagamento integral da dívida.

Fundamento e decido.

 Considerando-se que a exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.10, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52602 Nr: 3036-69.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA MENDES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em desfavor de TEREZINHA MENDES TEIXEIRA, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de fl. 18 acostada aos autos, o exequente informou que 

o executado procedeu o pagamento integral da dívida.

Fundamento e decido.

 Considerando-se que a exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de fl. 18, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30208 Nr: 43-29.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Gomes Junior, VERA LUCIA CRUZ DE 

ARAUJO, JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, Thaynan Carolinne Araújo 

Cassavara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - 

OAB:22053/MT.

 Diante do exposto, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e por consequência julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos autores do fato, nos termos dos artigos 107, IV, c/c art. 

109, VI ambos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P.R.I.C.”.Arbitro os 

honorários advocatícios ao advogado dativo DR. ALCIR OLIVEIRA DA 

SILVA OAB/MT N.°17.077-A, no valor 01 (uma) URH. Considerando o 

trabalho realizado pelo advogado dativo Dr. Renan Araújo Gouveia Martins 

OAB/MT N.° 22053 arbitro os honorários advocatícios no valor de 05 

(cinco) URHs. Expeçam-se as competentes certidões.Nada mais havendo 

consignar, por mim, Luana Cristina Batista, assessora de gabinete 

voluntária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43904 Nr: 1066-68.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandra Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nilton Fraga Ribeiro, Manoel Fraga 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT

 Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50332 Nr: 2289-22.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 Considerando que o recuperando confirmou o Dr. Jakson Ricardo Freier 

como seu defensor, nos termos da CNGC, RE-IMPULSIONO os autos ao 

nobre causídico, para intimá-lo acerca da tramitação deste processo de 

execução de pena, bem ainda sobre o cálculo de REF. 6, com previsão de 

benefícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50897 Nr: 2503-13.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO RADMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Alto 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca do ofício 

colacionado aos autos à ref. 23, bem como informe se de fato houve o 

reagendamento do procedimento e/ou se o mesmo já fora realizado no 

paciente.

Sem prejuizo, intime-se igualmente a fazenda publica nos mesmo termos 

para que informe se já ocorrera novo agendamento.

Em seguida, conclusos.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51790 Nr: 2808-94.2017.811.0035

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de ação de regulação de guarda e efetivação de visitas, 

proposta por DIVANEI FERNANDES GOUVEIA em face de LAILA 

THAINARA RODRIGUES MARQUES, visando o interesse da menor 

JHULYA GABRIELLY RODRIGUES FERNANDES.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref.35, faz-se 

mister a homologação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46445 Nr: 258-29.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Levando-se em consideração que há necessidade de remessa dos autos 

ao INSS, para ciência da decisão de ref.14, bem como ao fato de que 

estes autos não retornarão em tempo hábil para realização da audiência, 

anteriormente aprazada, redesigno a oralidade para o dia 02/05/2018 às 

16h:00min, e DEFIRO a remessa dos autos para ao INSS.

No mais, cumpra-se decisão ref.14

Cumpra-se expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48453 Nr: 1222-22.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFdS, MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref.33: Defiro. Expeça-se carta precatória para citação do requerido no 

endereço constante na exordial, para que compareça a nova audiência de 

conciliação a ser designada pelo CEJUSC.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37462 Nr: 262-37.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Couto Barrros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO 

DO MATO GROSSO alegando omissão quanto à sentença de ref. 25, que 

julgou parcialmente procedente os pedidos aventados pelo autor. Postula 

pela sanação do vício. À ref. 33 a parte embargada se manifestou 

contrariamente ao provimento dos embargos. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser 

reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira 
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satisfatória, de modo que inexiste a citada omissão. Verifica-se que a 

omissão alegada quanto a aplicabilidade da efetiva incorporação das 

diferenças perseguidas a título de URV e reestruturação de carreira (Lei 

6.528/94) já foram objeto de análise nesses autos. Ademais, a 

irresignação do embargante deveria ser aviada mediante o meio 

processual adequado, porquanto entendimento pacificado de nossos 

Tribunais, os embargos não servem de meio hábil a reforma do quantum já 

decidido. Neste sentido: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I 

e II, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão 

da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio 

processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível 

atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que 

não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. 

(STF - RE: 822514 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI 

(Presidente), Data de Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 

03-03-2015) (grifei). Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no 

mérito, nego-lhes provimento. Às providências. Cumpra-se. 

________________________________________ LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39832 Nr: 1162-20.2015.811.0035

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Pereira Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marleide Oliveira Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

ALTO GARÇAS-MT - OAB:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C ALIENAÇÃO 

JUDICIAL DE IMÓVEL EM CONDÔMINIO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por JOÃO PAULO PEREIRA GALVÃO, em face de 

MARLEIDE OLIVEIRA GALVÃO, pelos fatos e fundamentos expostos na 

prefacial.

Posteriormente à ref. 51, adveio petição informando que as partes 

compuseram acordo parcial.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

I - DO ACORDO PARCIAL

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref. 51, faz-se 

mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, parea que produza os efeitos legaois o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Cumpra-se. Às providências.

II - DO PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS

No que tange ao pedido de cobrança de aluguéis, especifiquem as partes 

as provas que pretendem produzir no prazo de 10 dias, justificandos seu 

cabimento, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.

Após conclusos.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52785 Nr: 3177-88.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON JAKSON SANTOS PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 Vistos etc.

Ante a juntada dos endereços atualizadas das testemunhas ERIVAN 

FERREIRA ROCHA e WANDERSON em ref. 101, designo audiência de 

instrução para o dia 19 de Abril de 2018 às 09h20min, ocasião em que 

serão ouvidas as testemunhas supramencionadas. Abra-se vistas as 

partes para tomem ciência do laudo complementar juntada a ref.104.

No mais, aguarde-se a realização da audiência.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se as testemunhas e as partes.

 Às providências. CUMPRA-SE.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7018 Nr: 609-85.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Idalino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do Precatório e RPV expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35470 Nr: 1319-27.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Almeida Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

inteiro teor das RPVs expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9118 Nr: 525-50.2007.811.0035

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 9118

Vistos etc.

Tendo em vista que o executado foi devidamente citado e quedou-se 

inerte, determino a expedição de requisição de pequeno valor ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante dispõe no artigo 535, 

§3º, NCPC.

Intimem-se as partes desta decisão.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Alto Garças/MT, 12 de Janeiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30425 Nr: 297-02.2012.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide de Almeida Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Iondas Lima de Andrade - 

OAB:22.889/MT, Olivia de Mattos Garcia - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor das RPVs expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14880 Nr: 910-56.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gil França Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Akita - OAB:213095/SP, 

Paulo Humberto Moreira Lima - OAB:221274/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor das RPVs expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13901 Nr: 1061-56.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor das RPVs expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34555 Nr: 589-16.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOCENCIA NUNES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor das RPVs expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33569 Nr: 1964-86.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE DENISE LIMA SINGOLANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33372 Nr: 1766-49.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33361 Nr: 1755-20.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzineide Chagas Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33359 Nr: 1753-50.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Porto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34026 Nr: 116-30.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CAVALCANTE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Considerando o prazo excessivo da carga destes autos ao advogado 

Fernando Cesar P. Amorim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO-O parar 

que promova sua devolução imediatamente, sob pena de busca e 

apreensão além das cominações administrativas e penais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14443 Nr: 478-37.2011.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCdL, BCdL, SCCdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Arruda 

Custodio - OAB:11.997/MT

 Considerando o prazo excessivo da carga destes autos ao advogado 

Fernando Cesar P. Amorim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO-O parar 

que promova sua devolução imediatamente, sob pena de busca e 

apreensão além das cominações administrativas e penais. ATO 

ORDINATÓRIO REITERADO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54117 Nr: 396-59.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelsino Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

Defiro os benefícios da assistência judiciária. Anote-se.

I – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 II – DA CONTESTAÇÃO

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 

15 (quinze dias).

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, 

vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

III – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Serve a presente decisão como ofício para encaminhamento do processo 

à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31035 Nr: 1011-59.2012.811.0035

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eliani Lopes de Menezes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT, 

Presidente da Comissão Examinadora do Concurso, Ilustre Secretária 

Municipal de Educação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO, STELLA THAIS KLANSENER - OAB:42829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fabrício Castro 

Alves de Melo, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34287 Nr: 361-41.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Francisco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO, STELLA THAIS KLANSENER - OAB:42829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fabrício Castro 

Alves de Melo, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54120 Nr: 399-14.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

Considerando que os documentos juntados pelo Autor remetem-se a 

cidade Araguainha, ao requerente para que no prazo de 10 dias junte aos 

autos comprovante atualizado de residencia nesta cidade, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34748 Nr: 758-03.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSEVELT KRISNAMURT 

FERREIRA - OAB:OAB/GO 29.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fabrício Castro 

Alves de Melo, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54119 Nr: 398-29.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim de Paulo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

Defiro os benefícios da assistência judiciária. Anote-se.

I – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 II – DA CONTESTAÇÃO

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 

15 (quinze dias).
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Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, 

vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

III – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Serve a presente decisão como ofício para encaminhamento do processo 

à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34472 Nr: 518-14.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Barbosa Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSEVELT KRISNAMURT 

FERREIRA - OAB:OAB/GO 29.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fabrício Castro 

Alves de Melo, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10643 Nr: 1111-53.2008.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Schneider, Ernani Evandro Klasener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Castro Alves de 

Melo - OAB:25.383 - OAB/GO

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fabrício Castro 

Alves de Melo, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13358 Nr: 553-13.2010.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Anderson 

Oliveira de Souza, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13215 Nr: 411-09.2010.811.0035

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Cley Cury Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Anderson 

Oliveira de Souza, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54118 Nr: 397-44.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDANIL FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

Considerando que os documentos juntados pelo Autor remetem-se a 

cidade de Pedra Preta/MT e o comprovante de endereço não esta em seu 

nome, ao requerente para que no prazo de 10 dias junte aos autos 

comprovante atualizado de residencia nesta cidade em seu nome, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30372 Nr: 240-81.2012.811.0035

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 8465 Nr: 674-46.2007.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao executado, tendo em vista o 

Auto de Penhora(fl.56), para, querendo, opor embargos à execução no 

prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4310 Nr: 625-10.2004.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Blumle Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Laercio Paulo Cimadom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 
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administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14339 Nr: 374-45.2011.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Laercio Paulo Cimadom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34919 Nr: 892-30.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Queiroz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34831 Nr: 823-95.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Rezende Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34825 Nr: 817-88.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32235 Nr: 527-10.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gumercindo dos Santos Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUENESSE DYOGO DO CARMO 

- OAB:10286/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33421 Nr: 1815-90.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alfredo Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32407 Nr: 716-85.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiva Jesus de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:227421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12355 Nr: 1116-41.2009.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLHM, KRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10512 Nr: 1020-60.2008.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdSC, BdSC, APCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - 

OAB:22053/MT.

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Renan Araújo 

Gouvêia Martins, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31786 Nr: 1729-56.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Vanderlei 

Silvério Pereira, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32306 Nr: 613-78.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Mara Nogueira Viçozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Vanderlei 

Silvério Pereira, para que promova sua imediata devolução, em razão do 

tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11092 Nr: 103-07.2009.811.0035

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ednaldo Vieira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welber Costa Baima - OAB:7870 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Welber Costa 

Baima, para que promova sua imediata devolução, em razão do tempo 

excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções administrativas 

pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51282 Nr: 2647-84.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA MIRANDA, Aderwesley Corecha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

RONDONOPOLIS-MT, DHEYCE DAIANE INÁCIO CINAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

devolução da carta de citação da requerida Dheyce Daiane Inácio Cinat 

Ref.33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38704 Nr: 732-68.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Luiza Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13842/A, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14258-A

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

 Considerando a informação de que a DPE não poderá intervir como 

causídico da parte autora na audiência supra designada haja vista 

encontrar-se em gozo de férias, NOMEIO APENAS PARA O ATO O 

DEFENSOR DATIVO DR. FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM – 

OAB/MT N.º 7.542.

Arbitro os honorários advocatícios ao advogado nomeado no valor de 01 

(uma) URH.

Após a audiência, expeça-se a certidão competente.

Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51715 Nr: 2798-50.2017.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMR, CMR, VMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

 Considerando a informação de que a DPE não poderá intervir como 

causídico da parte autora na audiência supra designada haja vista 

encontrar-se em gozo de férias, NOMEIO APENAS PARA O ATO O 

DEFENSOR DATIVO DR. MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ – OAB/MT N.º 

11. 759.

Arbitro os honorários advocatícios ao advogado nomeado no valor de 01 

(uma) URH.

Após a audiência, expeça-se a certidão competente.

Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43554 Nr: 933-26.2016.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTA OTONI ZAUPA, Jenércio Aniceto, OLÍRIA OTONI 

ANICETO, JOAQUIM ANICETO NETO, VITALINA OTONI ANICETO, DEVANIR 

CORREIA ANICETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VERA LÚCIA OTONI ANICETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de Arrolamento Sumário, cujo rito é regulado pelos arts. 659 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Nomeio como inventariante a requerente BENTA OTONI ZAUPA, 

dispensada de todos os termos, até mesmo os de compromisso e de 

declarações de inventariante.

Preferindo a sucessora à partilha amigável, como neste caso, a 

simplificação do arrolamento dependerá basicamente de dois requisitos:

I - Todos os herdeiros devem ser maiores e capazes;

II - Devem estar em total acordo com a partilha amigável. (art. 2.015 do 

Código Civil c/c art. 659 do Código de Processo Civil).

Certifique-se acerca da existência dos documentos necessários, 
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constantes dos arts. 659 e seguintes do CPC.

Notifique-se a Fazenda Pública estadual, tratando de único bem imóvel, 

cuja tributação respectiva e eventuais ônus tributários sobre o bem lhe 

dizem respeito, inclusive o imposto causa mortis, para os fins devidos.

Dê-se ciência ao Ministério Público da presente ação.

Depois de cumpridas as diligências acima determinadas, comprovado o 

recolhimento dos tributos, conclusos para homologação da partilha ou 

adjudicação e determinar a expedição do respectivo formal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11082 Nr: 87-53.2009.811.0035

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Viçozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BRENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400 MG, Ricardo Lopes Godoy - 

OAB:77167

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerida para que 

cumpra a decisão de fl.156 e, no prazo legal, efetue o pagamento dos 

honorários de sucumbência fixados no acórdão de fls.123/127, 

atualizados no valor de R$ 1.359,14(um mil, trezentos e cinquenta e nove 

reais e quatorze centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11469 Nr: 356-92.2009.811.0035

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Fraga Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

Porto Seguro Cartões/Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei Osti Andrezzo - 

OAB:144319/SP, Geraldo Aparecido De Vitto Junior - 

OAB:4838-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à requerida, para que se 

manifeste sobre todas as movimentações processuais ocorridas a partir 

da fl. 331, o que evidencia que não há valores em depósito judicial aptos a 

serem restiuidos a Porto Seguro, destacando a informação prestada pela 

Diretoria do Departamento de Depósitos Judiciais do TJMT, às fls. 362/363.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20326 Nr: 472-87.2010.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Bispo dos Santos Filho, Danyela 

Sousa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Junior - 

OAB:7637/MT

 Código nº 20326

DECISÃO

Trata-se de ação penal movida em face de Francisco Bispo dos Santos e 

Danyela Souza de Jesus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, 

c/c artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

O advogado dos réus, João Batista Borges Junior, foi devidamente 

intimado via DJE para apresentação dos memoriais finais da defesa, 

porém, deixou de atender ao comando judicial, nem tampouco justificou a 

omissão, conforme certidão de (fls.386).

Assim, considerando o abandono da causa pelo advogado:

A) Intimem-se pessoalmente os réus para constituírem novo patrono, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar memoriais finais, advertindo-os 

de que em caso de inércia será nomeado defensor dativo, às suas 

custas, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal.

B) Intime-se o advogado dos acusados, via DJE, para que justifique a 

omissão, sob pena de eventual aplicação de multa e comunicação do fato 

à OAB.

Alto Taquari, 23 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22129 Nr: 941-02.2011.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alanah Garcia da Silva, Dino Dias da Silva, Débora 

Ancelmo Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio - Sergio Ancelmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erivaldo Lima de Oliveira - 

OAB:11891/MS, JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS NETO - OAB:20129/O, 

ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 22129

I – Defiro o pedido de fl. 478-479. Expeça-se novo Termo de Inventariante 

(fl. 84), corrigindo-se a data de nascimento da inventariante para 

“28/01/1991”.

II – Designo audiência conciliação para o dia 15 de maio de 2018, às 13 

horas (MT). Intimem-se as partes via DJE.

Alto Taquari/MT, 23 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22130 Nr: 942-84.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alanah Garcia da Silva, Dino Dias da Silva, Débora 

Ancelmo Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Noemia Nunes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erivaldo Lima de Oliveira - 

OAB:11891/MS, JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS NETO - OAB:20129/O, 

ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 22130

Intimem-se os autores para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se sobre a 

contestação.

Alto Taquari/MT, 23 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 22859 Nr: 573-56.2012.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorena Cristina de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Clarimundo de 

Resende Neto - OAB:26.885/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 2º, segunda parte, do artigo 485 do CPC/2015, 

salvo se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 

1.060/50 ou se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001.7. Caso haja, 

DETERMINO que seja baixada restrição e/ou penhora existente nos autos. 

8. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.9. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC.10. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.11. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

17 de outubro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 32122 Nr: 213-53.2014.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziela Enderle Banak - 

OAB:MS 13.378, Matheus Ramos Moura - OAB:MS 15.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos já fundamentados, declaro extinto o 

processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos 

termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a requerente 

acerca da presente sentença. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.Alto Taquari-MT, 12 de fevereiro de 2016.Pedro Flory 

Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 17543 Nr: 682-12.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO ALFREDO SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Linoir Lazzaretti Junior - 

OAB:n° 13.666

 Certifico que a presente certidão serve para fins de intimar a parte 

executada, do teor da r. sentença de folhas 114/115, cujo conteúdo segue 

abaixo:

"Vistos etc.

A Fazenda Pública Estadual propôs ação de execução fiscal contra Arno 

Alfredo Schimidt objetivando a cobrança de R$ 15.380,70 (quinze mil 

trezentos e oitenta reais e setenta centavos).

Às fls. 109/113 a exequente pugnou pela extinção da execução nos 

termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pois bem, o artigo 26 da Lei 6.830/80 prevê que:

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, 

a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer 

ônus para as partes.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 26 da Lei 6.830/80, julgo extinta a 

presente execução fiscal tendo em vista o cancelamento da certidão de 

dívida ativa, sendo indevidas custas processuais e honorárias 

advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3483 Nr: 177-60.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Fábio Pacheco, DONIZETE 

APARECIDO CÂNDIDO NARCISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308- A MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Código 3483

DECISÃO

I – Primeiramente, proceda à correção da classe processual e das partes 

junto ao sistema Apolo, passando a constar da seguinte forma:

“Tipo de Ação: Cumprimento de Sentença”

“Exequente: Mauro André da Silva Barbosa”

“Executado: Banco Bradesco S/A”

 II – Foi realizada ordem de indisponibilidade de valores por meio do 

sistema BACEN JUD, sendo determinada a transferência dos valores 

bloqueados para a Conta Única do TJMT, à disposição deste Juízo, 

conforme extrato juntado em anexo.

III – Assim, intime-se a parte executada, via DJE, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a indisponibilidade dos valores, nos 

termos do § 3º do art. 854 do CPC.

IV – Após, com ou sem manifestação da parte executada, abra-se à parte 

exequente para manifestação.

Alto Taquari/MT, 13 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 18099 Nr: 22-81.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devolcy José Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 AUTOS N.º 2009/5 – Cód. 18099

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Devolcy José Reis.

Vistos etc.

Trata-se de ação penal pública promovida pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em face de Devolcy José Reis, pela prática, em tese, do 

delito de homicídio tentado (art. 121, caput, c.c. 14, II, ambos do Código 

Penal).

 A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2009 (fl. 65).

A prisão do réu foi relaxada à fl. 74, no dia 14 de maio de 2009.

 Defesa preliminar à fl. 75.

Este Juízo entendeu não ser caso de absolvição sumária.

Designada audiência de instrução e julgamento foi decretada a revelia do 

acusado. A audiência ocorreu mesmo com a ausência justificada do 

Ministério Público. Nesta ocasião foram ouvidos dois policiais.

Após uma longa e infrutífera procura pelas vítimas, as partes desistiram 

de suas oitivas.

Encerrada a instrução criminal, o juízo concedeu as partes o direito de 

apresentar alegações finais por escrito.

A acusação apresentou alegações às fls. 135/138, momento em que 

pugnou pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal e 

subsequente reconhecimento da prescrição..

A defesa, por sua vez, apresentou memoriais às fls. 143/144, nos 

mesmos moldes das derradeiras alegações do órgão ministerial.

 E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, passo a decidir.

O acusado não deve ser pronunciado.

Tratando-se de decisão de pronúncia, basta que o magistrado se 

convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu 

autor (art. 413 do CPP), apresentando os motivos do seu convencimento.

Porém, em alguns casos, quando inexistente a prova da materialidade do 
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crime ou não havendo indícios suficientes de autoria, deverá o magistrado 

singular impronunciar o réu, julgando improcedente a denúncia, porém, não 

extinguindo a pretensão punitiva do Estado (in: NUCCI, Guilherme de 

Souza. Tribunal do Júri. 3.ª Edição. RT: São Paulo, pg. 113).

Pois bem, no tocante à materialidade delitiva, observo a existência de 

autos de exame de corpo de delito às fls. 47 e seguintes.

 Porém, os indícios de autoria em momento algum restaram demonstrados, 

uma vez que na produção judicial de provas não foi possível imputar ao 

acusado a autoria do delito em deslinde.

 As vítimas não foram ouvidas, assim como o acusado.

 Apenas dois policiais foram ouvidos em Juízo e nenhum deles soube 

declinar como ocorreram os fatos. Ao revés, narraram os milicianos que 

foi o ora réu quem foi encontrado com diversos ferimentos.

Tal fato foi corroborado pelo laudo existente nos autos, que constata uma 

série de hematomas na face do réu (fl. 53).

No caso dos autos, são veementes os elementos que conduzem para a 

impronúncia, uma vez que não há suporte probatório mínimo para imputar 

ao réu a autoria do delito, conforme já fundamentado acima.

O e. Tribunal de Justiça deste Estado entende neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IMPRONÚNCIA - 

FALTA DE PROVA CONCRETA DA AUTORIA - IRRESIGNAÇÃO DO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - DECISÃO CONTRA AS PROVAS DOS AUTOS - 

INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - DECISÃO 

ESCORREITA - APELO IMPROVIDO. Não é suficiente para pronunciar o 

agente por crime de homicídio, depoimento isolado de investigador de 

polícia que insinua autoria do delito sem revelar prova concreta, 

asseverando recebimento de telefonemas anônimos e contatos aleatórios 

com vizinhos do defunto, que, ouvidos no sumário não apontam o autor do 

crime, impondo-se a impronúncia por carência probatória que poderá dar 

ensejo a nova acusação, se outros elementos surgirem futuramente para 

uma incriminação firme e segura. (Ap, 126727/2008, DES. MANOEL 

ORNELLAS DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 29/04/2009, Data da publicação no DJE 18/05/2009)

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo 

sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. 

REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CERTEZA QUANTO À 

FALTA DE INDÍCIOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. 

NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVAS 

INQUISITORIAIS RECHAÇADAS EM JUÍZO NÃO SE PRESTAM PARA 

FUNDAMENTAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE. 1. Não há 

como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os 

fundamentos da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 513153 MG 2014/0108484-0, Relator: Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Assim, considerando os elementos probatórios produzidos nos autos, a 

impronúncia do acusado pelo cometimento, em tese, do delito de homicídio 

tentado, é medida de rigor.

DISPOSITIVO.

ANTE TODO O EXPOSTO, com fulcro no art. 414 do CPP, impronuncio o 

acusado Devolcy José Reis, em razão da ausência de indícios de autoria, 

nos termos da fundamentação, ressalvado o disposto no parágrafo único 

do referido artigo.

 Intime-se o réu por edital.

 Cientifique-se o d. representante do Parquet e a defesa nomeada.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios a favor do advogado nomeado à parte requerida, Dr. Edson 

Roberto Castanho, OAB 8825A/MT, cuja verba honorária fixo em 10 (dez) 

URH, conforme item 7.1, da Tabela XIX, do Anexo II, da Resolução nº 

96/2007, exarada pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Mato Grosso, levando em consideração, ainda, o zelo e o 

tempo gasto pelo profissional e o grau de complexidade da causa, bem 

como a suspensão das atividades da Defensoria Pública nesta Comarca 

para prestar o obrigatório dever constitucional da assistência judiciária 

gratuita aos necessitados.

Expeça-se certidão de honorários, em prol do advogado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário

Alto Taquari/MT, 24 de maio de 2016.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-20.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010169-20.2015.8.11.0092 REQUERENTE: RENATO NUNES REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A Indefiro o pedido formulado pela parte autora, por 

falta de amparo legal. Considerando o trânsito em julgado, e a condenação 

da parte autora no pagamento das despesas processuais, remetam-se os 

autos à Central de Arquivamento e Arrecadação para as providências 

quanto à cobrança das custas e arquivamento do feito. Alto Taquari, 23 de 

março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Portaria

 PORTARIA Nº 10/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

 RESOLVE:

 EXONERAR ELIESER LEAL GERMANO, brasileiro, solteiro, Bacharel em 

Direito, portador do RG nº 2462794-1 SEJSP/MT e do CPF nº 

048.912.611-10, do cargo de Assessor de Gabinete II desta Comarca, a 

partir desta data.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Apiacás, 26 de Março de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53281 Nr: 1565-65.2017.811.0084

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE APIACÁS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMILDO CAMELO DE CARVALHO, Orisvaldo 

Bezerra Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTIN PERON - OAB:7524, 

Valentin Peron - OAB:7524/MT

 Vistos.

Da análise dos autos, observo que as requeridas não foram citadas, no 

entanto compareceram espontaneamente aos autos, assim, recebo como 

contestação a petição apresentada, nos termos do art. 239, § 1° do 
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CPC/2015, vejamos:

"Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução."

Diante do pedido de suspensão apresentado em sede de contestação, 

defiro em parte, o requerimento de suspensão da liminar pleiteado pela 

parte requerida, razão pela qual, intime-se a parte requerida para que, 

DESOCUPE O IMÓVEL DE FORMA PACIFICA, no prazo de 15 (quinze) dias, 

uma vez que, o direito que versa a demanda é de ordem pública, pois, se 

trata de imóvel pertencente ao Município de Apiacás/MT, sendo assim há 

permissivo legal para que o Magistrado atue de ofício buscando aplicar o 

melhor direito à espécie.

Decorrido o prazo, sem que o imóvel seja desocupado, DETERMINO a 

efetivação do cumprimento da liminar independente do recolhimento de 

custas.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para impugnar a contestação no 

prazo legal.

Às providências.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51984 Nr: 1884-50.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Braga Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento 

e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25125 Nr: 1166-24.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldo Pereira dos Santos, Aracar Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97558 Nr: 313-34.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Vilma do Carmo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

impugnação a contestação (tempestiva) de ref. 11.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 3471-34.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Vinicius Rocha, Agenor Lopes Filho, 

Wellington de Jesus Messias, Regina de Oliveira Xaropá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Maria Lima Pereira - 

OAB:MT/22.212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:mt/ 14374

 (...) Incabível nessa oportunidade a concessão da revogação da prisão 

preventiva decretada em desfavor dos acusados WELINGTON DE JESUS 

MESSIAS e REGINA DE OLIVEIRA XAROPÁ, pois a decisão que decretou a 

prisão preventiva foi proferida de forma clara e fundamentada, diante da 

presença de indícios de autoria e materialidade na prática do delito de 

roubo majorado e associação criminosa, bem como a imprescindilidade 

para a completa elucidação do crime, não sendo o caso de ser revogada.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido e revogação da prisão preventiva de WELINGTON DE JESUS 

MESSIAS e REGINA DE OLIVEIRA XAROPÁ, por não haver nos autos 

novos fatos que justifiquem a revogação da prisão anteriormente 

decretada e por entender que se encontram presentes os fundamentos 

legais - arts. 312 e 313, do CPP -, sendo ainda necessária.

Ressalto que já houve pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado WELINGTON DE JESUS MESSIAS, decidido/indeferido no dia 11 

de janeiro de 2018, não havendo fatos novos que justifiquem a revogação 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 3471-34.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Vinicius Rocha, Agenor Lopes Filho, 

Wellington de Jesus Messias, Regina de Oliveira Xaropá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Maria Lima Pereira - 

OAB:MT/22.212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:mt/ 14374

 Intimação da parte requerida acerca da expedição e encaminhamento das 

missivas de ref. 51, 52, 53 e 54, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15780 Nr: 1523-43.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, querendo, no prazo legal, manifestar 

acerca dos embargos de declaração (tempestivo)de ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25593 Nr: 1634-85.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gersina Lina de Jesus da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do advogado da autora para que informe endereço ou telefone 

da parte requerente, uma vez que NÃO HÁ endereço na inicial, tampouco 

em outro documento dos autos a fim de possibilitar sua intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 3154 Nr: 438-32.2000.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Aparecido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requererem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 394 Nr: 66-88.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Café e Cereais Grão de Ouro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lobo V. de Rezende - 

OAB:MT/6979-A, Jorge Amádio F. Lima - OAB:4037-MT, Juel 

Prudencio Borges - OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda 

Pública ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa 

obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se 

considerado o decurso do tempo em que permaneceu no arquivo 

provisório o processo, DETERMINO a remessa/vista dos autos ao 

credor/exequente para, querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21222 Nr: 12-05.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dubla Valentim Ramos, Iraídes Ferreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivirino Ferreira Freire, Luiz Alfredo Fontes de 

Salles Graça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis Domingos da Silva - 

OAB:4907-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao autor para que 

no prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21222 Nr: 12-05.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dubla Valentim Ramos, Iraídes Ferreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivirino Ferreira Freire, Luiz Alfredo Fontes de 

Salles Graça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis Domingos da Silva - 

OAB:4907-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 Certifico que o a parte vencida/executada devidamente intimada, até a 

presente data não comprovou nos autos o pagamento dos honórarios do 

perito, motivo pelo qual deixo de intima-lo, para que designe data, hora e 

local para a realização dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54334 Nr: 1711-89.2013.811.0038

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: John Lennon José Alves Custodio

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerida para, no dia 10/4/2018, às 15h00min, 

comparecer à perícia que será realizada pelo Dr. Alvaro Marconi, no Posto 

de Saúde de Indiavai/MT, portando todos os documentos necessários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78634 Nr: 3264-35.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariz Lopes Barbosa, Wanderlino Lopes 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - 

OAB:11988, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 Visto e bem examinado. Homologo a desistência da testemunha Juliano 

dos Reis Neiva. Pendente(s) diligência(s) outra(s), diante da insistência na 

inquirição da testemunha ausente Miguel Macário Lopes, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO para o dia 10 de abril de 2018 (terça-feira), 

às 13h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19855 Nr: 874-10.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araujo & Rauber Ltda EPP, Mauricio Francisco 

Rauber, Katiuscia Dalpra de Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduado de Lara 

Mosqueto - OAB:11178, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15.020-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO, tendo como partes as em 

epígrafe, que se encontrava no arquivo provisório por aparente inércia da 

parte credora/exequente e retornou ao gabinete, após correição ordinária 

realizada pela Corregedora-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso no dia 12/2/2018, para análise de eventual 

prescrição intercorrente.

Diante da necessidade de previamente ouvir a parte ora 

credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa obstativa, 

suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se considerado o 

decurso do tempo em que permaneceu no arquivo provisório o processo, 

DETERMINO a remessa/vista dos autos ao credor/exequente para, 

querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido esse in albis e diante do prazo fixado para análise pelo 

magistrado, DETERMINO que o Gestor Judiciário providencie a imediata 

exigência dos autos, sob pena de aplicação do disposto no NCPC, art. 234 

e §§.

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19858 Nr: 877-62.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Rauber, Katiuscia Dalpra de 

Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduado de Lara 
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Mosqueto - OAB:11178, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15.020-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO, tendo como partes as em 

epígrafe, que se encontrava no arquivo provisório por aparente inércia da 

parte credora/exequente e retornou ao gabinete, após correição ordinária 

realizada pela Corregedora-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso no dia 12/2/2018, para análise de eventual 

prescrição intercorrente.

Diante da necessidade de previamente ouvir a parte ora 

credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa obstativa, 

suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se considerado o 

decurso do tempo em que permaneceu no arquivo provisório o processo, 

DETERMINO a remessa/vista dos autos ao credor/exequente para, 

querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido esse in albis e diante do prazo fixado para análise pelo 

magistrado, DETERMINO que o Gestor Judiciário providencie a imediata 

exigência dos autos, sob pena de aplicação do disposto no NCPC, art. 234 

e §§.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13877 Nr: 22-54.2006.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilídio da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Popular Jornal e Informática, V. R. Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO, tendo como partes as em 

epígrafe, que se encontrava no arquivo provisório por aparente inércia da 

parte credora/exequente e retornou ao gabinete, após correição ordinária 

realizada pela Corregedora-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso no dia 12/2/2018, para análise de eventual 

prescrição intercorrente.

Diante da necessidade de previamente ouvir a parte ora 

credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa obstativa, 

suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se considerado o 

decurso do tempo em que permaneceu no arquivo provisório o processo, 

DETERMINO a remessa/vista dos autos ao credor/exequente para, 

querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido esse in albis e diante do prazo fixado para análise pelo 

magistrado, DETERMINO que o Gestor Judiciário providencie a imediata 

exigência dos autos, sob pena de aplicação do disposto no NCPC, art. 234 

e §§.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56412 Nr: 1120-93.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos 

previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O 

MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, caput - no pagamento das taxas, 

custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na isonomia, 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e 

caso reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.

Após o trânsito em julgado, certifique.

Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º -.

 P. I. Cumpra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28536 Nr: 1962-78.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos 

previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O 

MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, caput - no pagamento das taxas, 

custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na isonomia, 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e 

caso reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56176 Nr: 921-71.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete da Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos 

previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O 

MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, caput - no pagamento das taxas, 

custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na isonomia, 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e 

caso reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20338 Nr: 1340-04.2008.811.0038
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joares V da Silva ME, Joares Ventura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO, tendo como partes as em 

epígrafe, que se encontrava no arquivo provisório por aparente inércia da 

parte credora/exequente e retornou ao gabinete, após correição ordinária 

realizada pela Corregedora-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso no dia 12/2/2018, para análise de eventual 

prescrição intercorrente.

Diante da necessidade de previamente ouvir a parte ora 

credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa obstativa, 

suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se considerado o 

decurso do tempo em que permaneceu no arquivo provisório o processo, 

DETERMINO a remessa/vista dos autos ao credor/exequente para, 

querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido esse in albis e diante do prazo fixado para análise pelo 

magistrado, DETERMINO que o Gestor Judiciário providencie a imediata 

exigência dos autos, sob pena de aplicação do disposto no NCPC, art. 234 

e §§.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52009 Nr: 1909-63.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Mezanini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos 

previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O 

MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, caput - no pagamento das taxas, 

custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na isonomia, 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e 

caso reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.

Após o trânsito em julgado, certifique. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-27.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN CARVALHO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MENDES CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010255-27.2013.8.11.0038 REQUERENTE: CHRYSTIAN CARVALHO 

RAMALHO REQUERIDO: ADAO MENDES CARDOSO Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por não localizado/bloqueado valor algum a ser 

transferido/inexistir relação do devedor/executado com as instituições 

financeiras, DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que indique(m) bens passíveis de penhora, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, devolvendo os 

documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, no mesmo prazo suso, 

manifestar(em) se possui(em) interesse na expedição de certidão de 

dívida para inscrição do(s) executado(s)/devedor(es) no cadastro de 

inadimplentes, frise-se, sob sua(s) responsabilidade(s), nos termos do 

Enunciado n. 76 do FONAJE. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 21 de 

março de 2018 - 22:04:18. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-55.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FLORES DA CUNHA BENVENUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZENI EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

VALDIVA RODRIGUES CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

ALIFER HIAGO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010225-55.2014.8.11.0038 REQUERENTE: FLORES DA CUNHA 

BENVENUTI REQUERIDO: LUZENI EVANGELISTA DOS SANTOS, ALIFER 

HIAGO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, VALDIVA RODRIGUES CONCEIÇÃO 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

tendo como partes FLORES DA CUNHA BENVENUTI, LUZENI 

EVANGELISTA DOS SANTOS, ALIFER HIAGO RODRIGUES DA 

CONCEIÇÃO e VALDIVA RODRIGUES CONCEIÇÃO, em que aquela deixou 

de comparecer na audiência para a qual foi intimada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte reclamante 

deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para 

o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 
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que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte 

reclamante FLORES DA CUNHA BENVENUTI no pagamento das custas, 

taxas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 

sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - 

Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em 

julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, 

intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do 

valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 22 de março de 2018 - 15:40:38. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-55.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FLORES DA CUNHA BENVENUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZENI EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

VALDIVA RODRIGUES CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

ALIFER HIAGO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010225-55.2014.8.11.0038 REQUERENTE: FLORES DA CUNHA 

BENVENUTI REQUERIDO: LUZENI EVANGELISTA DOS SANTOS, ALIFER 

HIAGO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, VALDIVA RODRIGUES CONCEIÇÃO 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

tendo como partes FLORES DA CUNHA BENVENUTI, LUZENI 

EVANGELISTA DOS SANTOS, ALIFER HIAGO RODRIGUES DA 

CONCEIÇÃO e VALDIVA RODRIGUES CONCEIÇÃO, em que aquela deixou 

de comparecer na audiência para a qual foi intimada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte reclamante 

deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para 

o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte 

reclamante FLORES DA CUNHA BENVENUTI no pagamento das custas, 

taxas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 

sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - 

Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em 

julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, 

intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do 

valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 22 de março de 2018 - 15:40:38. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-56.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO)

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OASIS/SP FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010018-56.2014.8.11.0038 REQUERENTE: ERISLANE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: OASIS/SP FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por não localizado/bloqueado valor algum a ser transferido, 

DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio 

lícito, a fim de que indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos 

ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para 

a garantia do débito, no mesmo prazo suso, manifestar(em) se possui(em) 
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interesse na expedição de certidão de dívida para inscrição do(s) 

executado(s)/devedor(es) no cadastro de inadimplentes, frise-se, sob 

sua(s) responsabilidade(s), nos termos do Enunciado n. 76 do FONAJE. 

Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 21 de março de 2018 - 

22:08:21. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010353-80.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LINHARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 

LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010353-80.2011.8.11.0038 EXEQUENTE: ROSELI LINHARES 

EXECUTADO: M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES LTDA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente pugnou 

pela constrição de bens da parte adversa através de sistemas 

disponíveis, retornando-me concluso para análise. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. No que se refere ao 

pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, por não 

localizado/bloqueado valor algum a ser transferido/inexistir relação do 

devedor/executado com as instituições financeiras, DETERMINO que intime 

o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a fim de que 

indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - 

art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para 

a garantia do débito, no mesmo prazo suso, manifestar(em) se possui(em) 

interesse na expedição de certidão de dívida para inscrição do(s) 

executado(s)/devedor(es) no cadastro de inadimplentes, frise-se, sob 

sua(s) responsabilidade(s), nos termos do Enunciado n. 76 do FONAJE. 

Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 21 de março de 2018 - 

22:12:55. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-18.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR ALVES PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA , 24 de março de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade dar CELERIDADE nos atos processuais com a intimação de 

Vossa Senhoria, PARTE AUTORA, para manifestar no sentido de informar 

quando do cumprimento do acordo firmado entre as partes nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Processo: 

8010307-18.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: ELIOMAR ALVES PESSOA REQUERIDO: NISSAN 

DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-33.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO PEREIRA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA , 25 de março de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria, PARTE REQUERIDA, para 

CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, no sentido de pagar ou, querendo apresentar 

impugnação/embargos, garantir previamente, em relação ao SALDO 

REMANESCENTE indicado pelo REQUERENTE. Processo: 

8010015-33.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 30.366,70; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: EDINALDO PEREIRA PIRES REQUERIDO: VIA 

VAREJO S/A OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA COSTA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA, 25 de março de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para INDICAR O ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA para as devidas comunicações nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Processo: 

1000292-75.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: ROGERIO RODRIGUES FERREIRA REQUERIDO: 

ALESSANDRO DA COSTA ALMEIDA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010232-76.2016.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MARIA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SANDRA SOUZA BASTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação da Requerida, devidamente intimada, acerca 

da decisão ID nº 10752980. Diante disso, intimo a parte credora/exequente 

para informar se houve pagamento da condenação. MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010011-30.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIR GRACIANO MARTINS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (EXECUTADO)

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010011-30.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: ADEVANIR GRACIANO 

MARTINS - EPP EXECUTADO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA., CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e a parte credora alega o descumprimento do 

acordo/transação, razão pela qual DETERMINO intimação da parte 

devedora, através do seu advogado, para que comprove o adimplemento 

integral e pagamento das parcelas indicadas pelo credor, sob pena de 

continuidade e constrição/penhora de bens. Ademais, DETERMINO que o 

credor informe os dados bancários necessários para a expedição do 

alvará de levantamento dos valores disponíveis em seu favor. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 27 de novembro de 2017 - 09:54:14. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000201-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDILEI CAMPOS CHIMENES (REQUERIDO)

 

Certifico que a correspondência a fim de INTIMAÇÃO da parte requerida 

foi devolvida pelo motivo "ausente". Diante disso, INTIMO a parte 

REQUERENTE para manifestar nos autos, bem como, caso necessário, 

indique novo endereço do requerido para as futuras comunicações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-27.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON APARECIDO CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010287-27.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MILTON APARECIDO 

CORREIA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO em que a magistrada que me antecedeu 

proferiu sentença extintiva - Id. Num. 5369905 -, contudo não localizei a 

regular intimação da parte reclamante ou certidão de decurso desse prazo 

para eventual recurso in albis, razão pela qual DETERMINO que a 

Secretaria certifique a ocorrência disso e, em caso de intimação e 

decurso do prazo recursal, ARQUIVE. Diversamente, caso pendente a 

ciência do decisum, intimo a parte reclamante, através de seu advogado, 

para conhecimento eventual da sentença extintiva. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de novembro de 2017 - 22:44:47. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-27.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON APARECIDO CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010287-27.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MILTON APARECIDO 

CORREIA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO em que a magistrada que me antecedeu 

proferiu sentença extintiva - Id. Num. 5369905 -, contudo não localizei a 

regular intimação da parte reclamante ou certidão de decurso desse prazo 

para eventual recurso in albis, razão pela qual DETERMINO que a 

Secretaria certifique a ocorrência disso e, em caso de intimação e 

decurso do prazo recursal, ARQUIVE. Diversamente, caso pendente a 

ciência do decisum, intimo a parte reclamante, através de seu advogado, 

para conhecimento eventual da sentença extintiva. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de novembro de 2017 - 22:44:47. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010295-04.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BATISTA PUGER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA , 26 de março de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para MANIFESTAR acerca da 

devolução do Mandado de Intimação e Certidão do OJA nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Processo: 

8010295-04.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 2.149,98; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Partes do 

processo: EXEQUENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP 

EXECUTADO: MANOEL BATISTA PUGER OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 
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MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010285-57.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA , 26 de março de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para MANIFESTAR o que 

entender de direito nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado. Processo: 8010285-57.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 

1.138,47; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) 

Partes do processo: REQUERENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-28.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

ARAPUTANGA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE ARAPUTANGA RUA 

Castelo Branco, 0, Centro - ARAPUTANGA Processo n. 

0010080-67.2016.811.0038 Polo ativo: DANIEL TEIXEIRA DOS REIS Polo 

passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo devolvido, 

razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos autos e decisum 

proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO que 

intime as partes para conhecimento e, uma vez que nada há a ser 

aparentemente cumprido de imediato no sistema Projudi, assim como que o 

processo deverá ser migrado para o Sistema Processo Judicial 

Eletrônico-PJe, no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca, 

ferramenta eletrônica de utilização obrigatória pelos causídicos e 

sociedade de advogados que atuam na jurisdição, realizo a abertura de 

chamado junto ao SDK para isso. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO ? Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes ? art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço ? 

art. 909 da CNGC. Cumpra. Às providências. ARAPUTANGA-MT, 

02/10/2017 18:22. (assinado digitalmente) RENATO JOSE DE ALMEIDA 

COSTA FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-28.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

ARAPUTANGA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE ARAPUTANGA RUA 

Castelo Branco, 0, Centro - ARAPUTANGA Processo n. 

0010080-67.2016.811.0038 Polo ativo: DANIEL TEIXEIRA DOS REIS Polo 

passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo devolvido, 

razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos autos e decisum 

proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO que 

intime as partes para conhecimento e, uma vez que nada há a ser 

aparentemente cumprido de imediato no sistema Projudi, assim como que o 

processo deverá ser migrado para o Sistema Processo Judicial 

Eletrônico-PJe, no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca, 

ferramenta eletrônica de utilização obrigatória pelos causídicos e 

sociedade de advogados que atuam na jurisdição, realizo a abertura de 

chamado junto ao SDK para isso. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO ? Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes ? art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço ? 

art. 909 da CNGC. Cumpra. Às providências. ARAPUTANGA-MT, 

02/10/2017 18:22. (assinado digitalmente) RENATO JOSE DE ALMEIDA 

COSTA FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010154-82.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. NAZARO DE QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERANILZA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para se manifestar acerca da 

CERTIDÃO DE DILIGÊNCIA NEGATIVA do Oficial de Justiça, bem como 

indicar novo endereço da parte requerida para as futuras comunicações.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-36.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010267-36.2016.8.11.0038 REQUERENTE: SONIA FIGUEIREDO DA 

SILVA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, 

art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 
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PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - NCPC, art. 300 e ss. 

-, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, sendo a parte requerente SONIA FIGUEIREDO DA 

SILVA. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A parte reclamante é portadora da CID 10 C50.9, necessitando 

fazer tratamento no Hospital do Câncer em de Barretos – unidade Porto 

Velho RO, objetiva o fornecimento das passagens, hospedagens, 

medicamentos e alimentação. As requeridas devidamente citadas, 

apresentaram ilegitimidade passiva, ambas alegando ser responsabilidade 

da outra o requerido pela autora, contudo, as alegações não merecem 

prosperar. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente as preliminares 

suscitadas pelas requeridas e passo a analisar o mérito. A competência 

para legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e 

defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, 

art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar serviços de 

atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma ser portadora de Cid 10 C50.9, com estado clínico atual IV, e 

está em tratamento oncológico por período indeterminado e necessita de 

ajuda com tratamento, além de ser obrigação do Estado o fornecimento de 

custos para fins terapêuticos, mormente, quando em razão do valor dos 

mesmos, torna-se inviável a sua aquisição pelo paciente sem prejuízo de 

seu próprio sustento e de sua família. A peça inicial veio acompanhada 

dos pedidos médicos que demonstra o suso narrado. Consta ainda nos 

autos, o relatório do NAT, (evento nº 5465134), cuja conclusão é pela 

ausência de justificativa para dispêndio de recursos de saúde para 

providenciar tratamento disponível pelo SUS. Por decisão prolatada (id. 

5465130), foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que 

os entes requeridos disponibilizassem toda a ajuda de custos com o 

tratamento, bem como passagens da paciente e de seu acompanhante, 

medicamentos especiais prescritos e demais procedimentos que sejam 

imprescritíveis para o seu tratamento, sob pena de sequestro de verba 

pública. Assim, considerando o pedido médico e a importância do 

requerido pelo autor, a fim de lhe garantir minimamente uma melhor 

qualidade de vida e saúde, apresenta-se inconcebível a negativa das 

reclamadas em fornece-lo. Verifica-se que, as reclamadas foram 

intimadas para cumprir a decisão liminar judicial, não tendo cumprido tal 

determinação. O Estado de Mato Grosso requereu o envio das notas 

fiscais e demais documentos a Secretaria de Controle Externo de 

Auditorias Especiais do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

para providências. Desta feita, antes de analisar o pedido de bloqueio, 

determino que o representante da autora entre em contato com está a fim 

de, informar o envio dos documentos ao TCE, para que a mesma informe 

se existem outras despesas ainda não anexadas aos autos. Cumpre 

asseverar que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo 

cidadão o direito fundamental à saúde, devendo as reclamados, portanto, 

prover os meios necessários para realizar o exame pleiteado pela parte 

autora, de acordo com o pedido médico. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO 

– com base no art. 487, I do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado para: - tornar DEFINITIVA a liminar deferida em exame sumário 

(id. 5465130); - DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, 

promovam o tratamento necessário ao reclamante da forma constante na 

exordial e documentos médicos juntados – especificamente ajuda de 

custos com o tratamento, bem como passagens da paciente e de seu 

acompanhante, medicamentos especiais prescritos e demais 

procedimentos que sejam imprescritíveis para o seu tratamento, sob pena 

de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida 

idônea para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, 

devendo a parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento 

especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação 

dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e 

os materiais utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, 

art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e bancários necessários à 

expedição do alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do 

sistema BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do 

Poder Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, 

quando for obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária 

deverá apresentar nova receita médica ou relatório médico 

periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa 

renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 15 de março de 2018. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22062 Nr: 575-64.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Souto Felisbino, Lídio da Silva Rocha 
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Sobrinho, Joel Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB:7.557/MT

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 08h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59685 Nr: 2190-79.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o autor, através de seu 

advogado constituído, via DJE, para que providencie a complementação da 

diligência do meirinho, nos termos da certidão de Ref.: 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43195 Nr: 1365-77.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinei Taques de Barros - ME, Lucinei Taques 

de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, Andre de Assis Rosa - OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 15h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63072 Nr: 4184-45.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A, 2ª Vara Cível de Paranavaí

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Lopes de Lima, Nasi Soni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o autor, através de seu 

advogado constituído, via DJE, para que providencie a complementação da 

diligência do meirinho, nos termos da certidão de Ref.: 14.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40940 Nr: 960-75.2012.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, José Henrique S. Vigo - OAB:17.074 - A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 16h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65701 Nr: 421-02.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior, Nélio Gaklik, Lindalva de 

Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o autor, através de seu 

advogado constituído, via DJE, para que providencie a complementação da 

diligência do meirinho, nos termos da certidão de Ref.: 11.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 576-49.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJE- Comercial de Combustíveis Ltda-ME, 

Jonas Souto Felisbino, Joel Souto Felisbino, Milton Antonio Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB:7.557/MT

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 09h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22064 Nr: 577-34.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Souto Felisbino, Joana D'Arc Souto 

Tavares, Edelweiss Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB:7.557/MT

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 10h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22061 Nr: 574-79.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Souto Felisbino, Edelweiss Souto 
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Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB:7.557/MT

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 09h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41178 Nr: 1309-78.2012.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Augusto Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 08h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22230 Nr: 743-66.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Gonçalves Machado, Shirley 

Gonçalves Machado, Gilcimar Faustino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 16h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66524 Nr: 807-32.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): jF, BSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61194 Nr: 3033-44.2017.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANdS, VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJBdS, AJPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado constituído, via Dje, para intimar-lhes da Audiência de 

Conciliação, que se realizará no dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2018, às 

10h30min., bem como para que compareçam nesta secretaria munidos de 

seus documentos pessoais e retirem o respectivo Termo de Guarda 

Provisória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44876 Nr: 797-27.2014.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Lisboa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos...

Cuida-se de ação monitória ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em face 

de JULIANO LISBOA DA SILVA, ambos devidamente qualificados.

Devidamente citado, o requerido interpôs embargos monitórios afirmando a 

inexistência do débito, visto que as partes firmaram acordo no processo n. 

4789-79.2009.811.0055, que tramitou perante a 5º Vara Cível da comarca 

de Tangará da Serra/MT (ação ordinária de revisão contratual e anulação 

de cláusulas ilegais), acordo este que foi homologado e quitado – fls. 

36/44.

Juntou documentos as fls. 44/233.

Instado a se manifestar, o requerente apresentou impugnação a 

reconvenção (fls. 236/242) e a contestação (fls. 243/251), debatendo 

quanto à legalidade dos procedimentos adotados pelo Banco, a purgação 

da mora, a capitalização mensal de juros, a legalidade da cobrança das 

tarifas, os encargos cobrados, e ao final pugnou pela procedência da 

demanda, consolidando o autor na posse pela do veículo.

As fls. 254/255, o requerido pugnou pela procedência dos embargos, 

declarando a inexistência do débito e repetição de indébito por divida já 

paga.

Pois bem. Pelo exposto, verifica-se que o requerente não se atentou a 

matéria discutida nos embargos monitórios e apresentou impugnação 

arguindo matéria de defesa quanto a revisão contratual, o que não 

ocorreu nos autos.

Portanto, INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto aos embargos monitórios, 

especificamente, quanto à alegada inexistência do débito, sob pena de 

concordância tácita.

Em seguida, INTIME-SE o embargante para, querendo, manifestar-se em 10 

(dez) dias.

Após, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52600 Nr: 898-93.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Philipi Barroso Figueiredo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Em cumprimento ao ‘item III. b” da decisão “Ref: 154”, Intima-se o 

recuperando, na pessoa de seu Causídico, via Dje, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca do Calculo de pena 

colacionado aos autos, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45334 Nr: 1151-52.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Souza Izac

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Batista dos Santos - 

OAB:3881/MT, Vivian Carla dos Santos Zucchetto - OAB:MT/5.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A/MT

 Em cumprimento a decisão de fls. 155/156, Intima-se o Requerido, na 

pessoa de seu causídico devidamente constituído, via Dje, para que, no 

prazo de 15 dias, junte aos autos o contrato entabulado entre as partes, 

sob pena de incorrer no crime de desobediência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41758 Nr: 1973-12.2012.811.0026

 AÇÃO: Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdS, DVdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 Intimo o r. patrono da decisão abaixo transcrita:

Vistos.

I – Diante da manifestação retro, DESTITUO o patrono anteriormente 

nomeado e NOMEIO o Dr. Silvio Ferreira Freitas (OAB 19920/O) como 

defensor dativo do menor Mateus Lopes da Silva, devendo pronunciar 

quanto a aceitação do múnus.

II - Aceito o encargo, INTIME-SE para apresentação de alegações finais, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22605 Nr: 1123-89.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Cardoso Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique Souza Vigo - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 16h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40577 Nr: 478-30.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Regina Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, André Stuart Santos - OAB:10637/MT, Wilson de 

Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 16h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13936 Nr: 2349-08.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT, Antônio Geraldo 

Wrobel, João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Alves de Lima, José Mauro 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Leandra Magro - OAB:2571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 15h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21015 Nr: 1398-72.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemia Gonçalves de Almeida, Francisco 

Moreira Pedrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MS/12.809, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22786/O, José 

Carlos de Oliveira Guimarães Júnior - OAB:5959/MT, José 

Henrique S.Vigo - OAB:MS/11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 15h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21016 Nr: 1399-57.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Godois, Marcos Alves 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MS/12.809, José Henrique S.Vigo - OAB:MS/11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 14h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21019 Nr: 1402-12.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto dos Santos Dantas Me, Gilberto dos 

Santos Dantas, Rinaldo Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MS/12.809, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, José Carlos de Oliveira Guimarães Júnior - 

OAB:5959/MT, José Henrique S.Vigo - OAB:MS/11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:MS/12.809, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, José Carlos de Oliveira Guimarães Júnior - 

OAB:5959/MT, José Henrique S.Vigo - OAB:MS/11.751

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 14h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22065 Nr: 578-19.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Faustino Gonçalves Ltda, Gilcimar 

Faustino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, André Stuart Santos - OAB:10637/MT, Guilherme 

Frederico de Figueiredo Castro - OAB:10647/MT, José Henrique da 

Silva Vigo - OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 13h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18255 Nr: 158-82.2009.811.0026

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aredio Ferreira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT

 Considerando que será realizada correição e inspeção na Comarca de 

Arenápolis no dia 05/04/2018, conforme determinação da 

Corregedora-Geral de Justiça, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 

nos termos da Portaria n. 15/2018-CGJ, socito a devolução do processo 

código 18255 que se encontra em carga, nos prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18618 Nr: 516-47.2009.811.0026

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilceu da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pazeto Ramos Comércio de Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Cristina Missio - 

OAB:11034-B/MT, ED Wilson Stiffler - OAB:11035-B MT

 Vistos...

I. Considerando que o autor mudou-se sem informar nos autos seu atual 

endereço, INTIME-SE o requerido pessoalmente e na pessoa de seu 

patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se o requerente 

procedeu com a devolução do produto que apresentou vicio e assinou 

documento de transferência com firma reconhecida, ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

II. Transcorrido o prazo supra sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

III. Diversamente, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-09.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

8010267-09.2015.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

ODAIR BENEDITO DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

reclamada apresentou contestação no prazo legal. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C.. A parte reclamante pretende ver as partes 

reclamados condenados e judicialmente compelidos ao pagamento de 

indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros dos órgãos de 

proteção ao crédito. Alega que jamais contratou com a reclamada, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. A parte reclamada em contestação, articulou preliminares 

que mereçam enfrentamento. No mérito, afirma, em suma, que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação, ou a 

imposição da indenização, em patamares de prudência e equidade. A 

parte reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma 

evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido, sem confirmar a 

contratação. Pelo que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, 

em especial o extrato dos órgãos de restrição ao crédito, onde se vê que 

a parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, não contava com 

uma única restrição. A parte reclamante, na inicial, não comprava que às 

demais restrições comerciais efetivadas anteriormente em seu nome e 

CPF são indevidas, concluindo-se que a restrição comercial imposta pela 

parte reclamada não trouxe nenhum prejuízo ao reclamante. Diante disto, 

não há que se falar em danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 

do STJ, que diz o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE esta reclamação, apenas para declarar inexistentes os 

débitos discutidos neste feito, cujos registros nos bancos de dados de 

inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF do reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. Sem custas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILIO NORBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000011-24.2018.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: AMARILIO NORBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Decido Compulsando os autos verifico que o 

Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação marcada para 

22/02/2018 , mesmo tendo sido devidamente intimado, por seu advogado. 

Anoto que a presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo 

esta apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de 

impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - 

DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva Rodrigues 

deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme termos de 

audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em suposta 

ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito com 

relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do artigo 

19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no art. 269, I, do CPC, 

julgo EXTINTO da presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada da parte reclamante à audiência de conciliação. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-81.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA APARECIDA BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000294-81.2017.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ROSENILDA APARECIDA BALBINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Decido Compulsando os autos verifico que o 

Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação marcada para 

15/02/2018 , mesmo tendo sido devidamente intimado, por seu advogado. 

Anoto que a presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo 

esta apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de 

impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - 

DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva Rodrigues 

deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme termos de 

audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em suposta 

ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito com 

relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do artigo 

19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no art. 269, I, do CPC, 

julgo EXTINTO da presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada da parte reclamante à audiência de conciliação. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz de Direito
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INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ROGERIO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Visto. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou 

contestação no prazo legal. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por protesto 

indevido. Alega a parte reclamante que nada deve à parte reclamada, 

razão pela qual não reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, 

sendo indevida às restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada 

em contestação, articulou preliminares que mereçam enfrentamento. No 

mérito, afirma, em suma, que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência 

das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação, ou a imposição da indenização, em 

patamares de prudência e equidade. A parte reclamada afirma a 

existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, 

apresentou neste sentido, juntando apenas um áudio, porém cortado, sem 

a confirmação da contratação. Pelo que evidenciam os documentos 

trazidos com a inicial, em especial o extrato dos órgãos de restrição ao 

crédito, onde se vê que a parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da 

ação, não contava com uma única restrição. A parte reclamante, na inicial, 

não comprava que às demais restrições comerciais efetivadas 

anteriormente em seu nome e CPF são indevidas, concluindo-se que a 

restrição comercial imposta pela parte reclamada não trouxe nenhum 

prejuízo ao reclamante. Diante disto, não há que se falar em danos morais, 

devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, que diz o seguinte: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Assim sendo, pelos fundamentos 

acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação, apenas para 

declarar inexistentes os débitos discutidos neste feito, cujos registros nos 

bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do reclamante, com 

relação aos débitos discutidos neste feito. Sem custas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-33.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000142-33.2017.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: POLIANA 

VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou 

contestação no prazo legal Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. A 

parte reclamante pretende ver as partes reclamados condenados e 

judicialmente compelidos ao pagamento de indenização por danos morais, 

por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

cadastros e registros dos órgãos de proteção ao crédito. Alega que 

jamais contratou com a reclamada, nada justificando o encaminhamento do 

seu nome e CPF ao rol de consumidores inadimplentes. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada, 

não compareceu à audiência de conciliação realizada nestes autos e muito 

menos apresentou defesa, e nem justificativa plausível de sua ausência a 

solenidade. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável para a ausência da reclamada na 

audiência de conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser 

imposto os efeitos da revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, com 

o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 

9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da parte reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existente nos autos. Pois muito bem. O 

fato de terceiro, configurado neste caso, sendo previsível, realmente não 

exclui a obrigação de indenizar, pois as circunstâncias que evidenciam o 

risco sempre presente de obtenção de crédito em nome de outrem exigem 

das empresas e seus prepostos redobrada cautela tanto na análise da 

documentação, quanto na verificação de seus dados pessoais e 

cadastrais. Se isto não foi feito, houve omissão culposa da reclamada, 

tendo este fator decisivamente contribuído para que o nome da reclamante 

fosse inserido nos cadastros de proteção e restrição ao crédito. Não há 

controvérsia com relação à restrição imposta ao nome e CNPJ da pare 

reclamante, bem como a falha na prestação de serviço, já que não 

consertou o aparelho corretamente e que exigir pagamento antecipado. 

Assim, este particular, não tendo a reclamante, segundo de modo 

verossímil afirma, contraído a obrigação de pagamento, sendo ela parte 

nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus d parte 

reclamada a comprovação de que o reclamante participou da transação 

comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, daquele que alega, 

prova de fato negativo: “São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” Art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa,pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Art. 17 do CDC: “Para efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. O artigo 17 

do CDC, como acima visto, dispõe expressamente no sentido de que a 

reparação do dano – de natureza objetiva – estende-se aos consumidores 

por equiparação, visto que nos dizeres da própria lei, a responsabilidade é 

extensiva a todas as vitimas do evento, desde que decorrente de 

prestação de serviço ou de produto. Observemos os paradigmas 

seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Cadastro 

de inadimplentes. Inscrição indevida. Execução judicial. Fraude praticada 

por terceiros. Ausência de cautela da empresa. Dano moral. Valor. 

Revisão do valor. «1. O fato de o evento lesivo decorrer de fraude 

praticada por terceiro não elide a responsabilidade da agravante, sendo 

remansoso o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que cabe 

à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de 

evitar dano a terceiro na entabulação de negócios financeiros. Hipóteses 

em que as instâncias de origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 

2. «A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes 

gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 
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Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Assim sendo, julgo PROCEDENTE esta 

ação para declarar extinto o contrato, bem como inexistente o débito, que 

deu origem ao protesto e a restrição comercial discutida neste feito 

Condeno o reclamado a pagar ao reclamante, a título de indenização por 

danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de 

juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária 

pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito e para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no 

CNPJ da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. 

Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de 

seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento 

sobre o valor da obrigação. Sem custas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000016-46.2018.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ANA 

PAULA BRACELAR PEREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Visto. Dispensado o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada 

apresentou contestação no prazo legal Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Mérito. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C.. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por restrição comercial indevida. Alega a parte reclamante que jamais 

manteve qualquer relação jurídica com o reclamado, razão pela qual não 

reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, sendo indevida às 

restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada, em contestação, 

afirma, em suma, que não cometeram ato ilícito. Impugnam a existência das 

figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação, ou a imposição da indenização, em 

patamares de prudência e equidade. A parte reclamada contestou o 

pedido, alegando que o débito existe e decorre de contratação legitima 

cujas faturas não foram adimplidas, o que justificou o encaminhamento 

dos dados cadastrais da reclamante aos bancos de dados de 

consumidores inadimplentes. A reclamada afirma a existência do débito, 

mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou neste 

sentido. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito. O que foi juntado ao feito 

foi meras reproduções das telas do sistema de informática, não juntando 

nenhum contrato assinado. Pois muito bem. O fato de terceiro, configurado 

neste caso, sendo previsível, realmente não exclui a obrigação de 

indenizar, pois as circunstâncias que evidenciam o risco sempre presente 

de obtenção de crédito em nome de outrem exigem das empresas e seus 

prepostos redobrada cautela tanto na análise da documentação, quanto 

na verificação de seus dados pessoais e cadastrais. Se isto não foi feito, 

houve omissão culposa da reclamada, tendo este fator decisivamente 

contribuído para que o nome da reclamante fosse inserido nos cadastros 

de proteção e restrição ao crédito. Não há controvérsia com relação à 

restrição imposta ao nome e CPF da pare reclamante, nada comprovando 

que foi efetivamente a parte reclamante a pessoa que requereu e usufruiu 

dos valores junto à parte reclamada. Assim, este particular, não tendo a 

reclamante, segundo de modo verossímil afirma, contraído a obrigação de 

pagamento, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus d parte reclamada a comprovação de que o reclamante 

participou da transação comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, 

daquele que alega, prova de fato negativo: “São direitos do consumidor: 

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências.” Art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa,pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Art. 17 do CDC: “Para efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. O artigo 17 

do CDC, como acima visto, dispõe expressamente no sentido de que a 

reparação do dano – de natureza objetiva – estende-se aos consumidores 

por equiparação, visto que nos dizeres da própria lei, a responsabilidade é 

extensiva a todas as vitimas do evento, desde que decorrente de 

prestação de serviço ou de produto. Observemos os paradigmas 

seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Cadastro 

de inadimplentes. Inscrição indevida. Execução judicial. Fraude praticada 

por terceiros. Ausência de cautela da empresa. Dano moral. Valor. 

Revisão do valor. «1. O fato de o evento lesivo decorrer de fraude 

praticada por terceiro não elide a responsabilidade da agravante, sendo 

remansoso o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que cabe 

à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de 

evitar dano a terceiro na entabulação de negócios financeiros. Hipóteses 

em que as instâncias de origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 

2. «A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes 

gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 
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razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Assim sendo, julgo PROCEDENTE esta 

ação e condeno o reclamado a pagar ao reclamante, a título de 

indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). O valor da condenação será acrescido de juros de mora de (1%) 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data. Declaro inexistente o débito, que deu origem às restrições 

comerciais discutidas neste feito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste 

feito. Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através 

de seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma 

do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento 

sobre o valor da obrigação. Sem custas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-46.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BRACELAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000016-46.2018.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ANA 

PAULA BRACELAR PEREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Visto. Dispensado o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada 

apresentou contestação no prazo legal Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Mérito. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C.. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por restrição comercial indevida. Alega a parte reclamante que jamais 

manteve qualquer relação jurídica com o reclamado, razão pela qual não 

reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, sendo indevida às 

restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada, em contestação, 

afirma, em suma, que não cometeram ato ilícito. Impugnam a existência das 

figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação, ou a imposição da indenização, em 

patamares de prudência e equidade. A parte reclamada contestou o 

pedido, alegando que o débito existe e decorre de contratação legitima 

cujas faturas não foram adimplidas, o que justificou o encaminhamento 

dos dados cadastrais da reclamante aos bancos de dados de 

consumidores inadimplentes. A reclamada afirma a existência do débito, 

mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou neste 

sentido. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito. O que foi juntado ao feito 

foi meras reproduções das telas do sistema de informática, não juntando 

nenhum contrato assinado. Pois muito bem. O fato de terceiro, configurado 

neste caso, sendo previsível, realmente não exclui a obrigação de 

indenizar, pois as circunstâncias que evidenciam o risco sempre presente 

de obtenção de crédito em nome de outrem exigem das empresas e seus 

prepostos redobrada cautela tanto na análise da documentação, quanto 

na verificação de seus dados pessoais e cadastrais. Se isto não foi feito, 

houve omissão culposa da reclamada, tendo este fator decisivamente 

contribuído para que o nome da reclamante fosse inserido nos cadastros 

de proteção e restrição ao crédito. Não há controvérsia com relação à 

restrição imposta ao nome e CPF da pare reclamante, nada comprovando 

que foi efetivamente a parte reclamante a pessoa que requereu e usufruiu 

dos valores junto à parte reclamada. Assim, este particular, não tendo a 

reclamante, segundo de modo verossímil afirma, contraído a obrigação de 

pagamento, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus d parte reclamada a comprovação de que o reclamante 

participou da transação comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, 

daquele que alega, prova de fato negativo: “São direitos do consumidor: 

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências.” Art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa,pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Art. 17 do CDC: “Para efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. O artigo 17 

do CDC, como acima visto, dispõe expressamente no sentido de que a 

reparação do dano – de natureza objetiva – estende-se aos consumidores 

por equiparação, visto que nos dizeres da própria lei, a responsabilidade é 

extensiva a todas as vitimas do evento, desde que decorrente de 

prestação de serviço ou de produto. Observemos os paradigmas 

seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Cadastro 

de inadimplentes. Inscrição indevida. Execução judicial. Fraude praticada 

por terceiros. Ausência de cautela da empresa. Dano moral. Valor. 

Revisão do valor. «1. O fato de o evento lesivo decorrer de fraude 

praticada por terceiro não elide a responsabilidade da agravante, sendo 

remansoso o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que cabe 

à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de 

evitar dano a terceiro na entabulação de negócios financeiros. Hipóteses 

em que as instâncias de origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 

2. «A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes 

gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 651 de 924



estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Assim sendo, julgo PROCEDENTE esta 

ação e condeno o reclamado a pagar ao reclamante, a título de 

indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). O valor da condenação será acrescido de juros de mora de (1%) 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data. Declaro inexistente o débito, que deu origem às restrições 

comerciais discutidas neste feito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste 

feito. Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através 

de seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma 

do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento 

sobre o valor da obrigação. Sem custas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000236-78.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000236-78.2017.8.11.0026, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: HUR CARLOS SANTOS 

FRANCA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. A parte Reclamante 

interpôs a presente demanda, alegando ter ficado esperando na fila do 

Banco Requerido além do prazo estabelecido na legislação, estando em 

total desrespeito com a norma legal; motivo pelo qual requereu a 

condenação da Requerida, em indenização por danos morais. Pois bem, 

após detida análise dos autos, dos documentos trazidos pelas partes e, 

mais especificamente, da Lei Municipal nº 989/2009, Lei Estadual 

7.872/2002, assim como de manifestações jurisprudenciais e artigos 

doutrinários, entendo ser totalmente descabido o pedido de indenização 

por dano moral decorrente de espera em filas de bancos lastreado na Lei 

Municipal nº 989/2005, art. 6º, parágrafo único abaixo transcrito: Art. 6º - 

as pessoas jurídicas de que tratam o caput do artigo 1º desta lei, que não 

cumprirem com o disposto nesta lei, estarão sujeitas a sofrerem 

penalidades administrativas e fiscais, além das demais previstas na 

legislação específica. Parágrafo único – fica fixada como penalidade 

administrativa, pelo não atendimento pessoal do cidadão dentro do prazo 

máximo de vinte minutos, a multa pecuniária no valor de R$ 10,00 (dez 

reais, por infração cometida, que deverá ser paga imediatamente após a 

notificação, em favor do município de Arenápolis-MT, por conta da rubrica 

orçamentária “outras receitas”. Vale ressaltar que a referida lei veio para 

solidificar um dos mais ansiados direitos do consumidor, qual seja, o de ter 

um atendimento digno e eficaz por parte das instituições financeiras, que 

são, sem sombra de dúvida, as que mais cometem abusos no tratamento 

ao consumidor. Contudo, vale ressaltar, que a referida Lei tem por único 

escopo um regramento administrativo que apenas a instituição financeira 

aplica-se, ante a ocorrência do descumprimento das normas nela 

contidas, não havendo em seu texto, qualquer menção ao pagamento de 

indenizações por danos morais diretamente ao consumidor que espera 

atendimento na fila por tempo maior que o determinado na Lei. Ademais, 

entendo que o fato em si, com raríssimas exceções, não é capaz de sair 

da esfera do aborrecimento cotidiano para ser alçado ao patamar de 

“dano moral”. Isto porque, dano moral, como bem conceitua MARIA CELINA 

BODIN DE MORAES, “não será toda e qualquer situação de sofrimento, 

tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas 

apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade 

humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais 

sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade 

familiar ou social, no plano expatrimonial em sentido estrito” (Danos à 

Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189). Resta necessário observar que “o 

dano moral tem como causa a injusta violação a uma situação jurídica 

subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento jurídico através da 

cláusula geral de tutela da personalidade que foi instituída e tem sua fonte 

na Constituição Federal, em particular e diretamente decorrente do 

princípio (fundante) da dignidade da pessoa humana (também identificado 

com o princípio geral de respeito à dignidade humana)”. Com efeito, 

estender-se, demasiadamente, o dano moral implica “banalizar a 

reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela qual conclui-se 

que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir que meros 

aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como geradores 

de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias patrimoniais” 

(Ibid., p. 172). O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos 

autos, já decidiu no mesmo sentido: “(...) o mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, Quarta 

Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 06.09.2004). 

Ora, no caso em tela, a parte Reclamante não produziu prova suficiente de 

que aqueles minutos de espera causaram-lhes graves transtornos. 

Ressalto ainda, que não se está afirmando que o fato relatado não gerou 

aborrecimentos. Todavia, não podem ser pequenos incômodos elevados à 

esfera de dano moral. Dano moral, como já mencionado acima, é a dor 

subjetiva, que foge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, 

o que ocorreu foi um pequeno transtorno, não constituindo, assim, lesão 

de bem integrante da personalidade dos autores. Insisto, pois, que não se 

deve admitir a banalização dos danos morais, importante conquista jurídica 

trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em 

que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a 

exposição pública, situações que não se coadunam com situações tão 

comuns hoje na vida do homem moderno, tais como, demora no 

atendimento bancário, espera em filas do cinema, de repartições públicas, 

ou até mesmo em congestionamentos de automóveis como ocorre em 

grandes cidades. Nesse sentido, trago à baila o já pacificado entendimento 

das Turmas Recursais deste Estado acerca do tema: “RECURSO 

INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – LEI 
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MUNICIPAL QUE IMPÕE SANÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE 

DESCUMPRE A LEI – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1- A permanência na fila da instituição financeira não 

caracteriza o dano moral, vez que se constitui em mero aborrecimento. 2- 

A Lei Municipal nº 4.069/2001 estabelece penalidades para a instituição 

financeira que descumpre o prazo máximo previsto para o atendimento do 

cliente. Contudo, não é o caso dos autos, uma vez que o reclamante 

pleiteou indenização por danos morais e não a aplicação de penalidades 

ao reclamado”. (TRJE-MT - Recurso Cível Inominado nº 614/2008, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso – Relator: 

Doutor Gonçalo Antunes de Barros Neto – julgado em 26/06/2008). 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS DO DEVER DE INDENIZAR – LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE SANÇÃO 

À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DESCUMPRE A LEI – SENTENÇA 

REFORMADA. 1. O descumprimento da Lei Municipal que dispõe sobre o 

limite de atendimento ao cliente, nas instituições financeiras, não implica, 

necessariamente, na ocorrência de dano, com indenização em beneficio 

do consumidor. 2. A demora na fila do banco, por mais incômodo que 

cause, não é capaz de atingir a dignidade da pessoa humana, numa 

perspectiva de dano moral, tendo em vista que não causam, a não ser que 

se trate de período de tempo muito grande, uma dor íntima capaz de 

justificar uma condenação a titulo de dano moral.” (Recurso Cível 

Inominado nº 3755/2007 - 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso – Relatora: Doutora Maria Aparecida Ribeiro – 

julgado em 29-11-2007). Por fim, resta consignar que embora a demora no 

atendimento bancário viole a regulamentação municipal, cabe ao município 

e aos órgãos de defesa do consumidor fiscalizar o cumprimento da lei e, 

em caso de violação, aplicar sanção administrativa, o que não significa, 

necessariamente, violação à ordem moral do consumidor, individualmente, 

uma vez que a Lei Municipal nº 721 /2005 estabeleceu claramente 

penalidades para a instituição financeira que descumpre o prazo máximo 

previsto para o atendimento do cliente, não fazendo qualquer menção, 

contudo, à reparação individual do consumidor por danos morais. 

Destarte, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do direito de ser 

indenizado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido, 

ante a falta de comprovação que justificasse a condenação do Reclamado 

ao pagamento de indenização por danos morais. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-53.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000270-53.2017.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOAO RODRIGUES REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por manter restrição comercial indevida, 

mesmo depois de comprovada quitação da dívida. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos órgãos de 

proteção ao crédito, por dívida que não reconhece. Opondo-se à 

pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, 

decorrendo de legitima contratação, cujos valores não foram adimplidos e 

posteriormente cedidos à reclamada, e que o encaminhamento dos dados 

cadastrais da reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes 

configura exercício regular de direito. Ocorre que a Reclamada somente 

junta a cessão de crédito, mas nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito. O que foi juntado ao feito 

foi meras reproduções das telas do sistema de informática, não juntando 

nenhum contrato assinado. Pelo que evidenciam os documentos trazidos 

com a inicial, em especial o extrato dos órgãos de restrição ao crédito, 

onde se vê que a parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, 

não contava com uma única restrição. A parte reclamante, na inicial, não 

comprava que às demais restrições comerciais efetivadas no seu nome e 

CPF são indevidas, concluindo-se que a restrição comercial imposta pela 

parte reclamada não trouxe nenhum prejuízo ao reclamante. Diante disto, 

não há que se falar em danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 

do STJ, que diz o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE esta reclamação, apenas para declarar inexistentes os 

débitos discutidos neste feito, cujos registros nos bancos de dados de 

inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF do reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. Sem custas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-84.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANIA LUIZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000255-84.2017.8.11.0026 REQUERENTE: MARIVANIA LUIZ TEIXEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que as reclamadas 

apresentaram contestações no prazo legal. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 
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Mérito. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C.. A parte reclamante pretende ver as partes reclamados 

condenados e judicialmente compelidos ao pagamento de indenização por 

danos morais, por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e 

CPF nos cadastros e registros dos órgãos de proteção ao crédito. Alega 

que jamais contratou com a reclamada, nada justificando o 

encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. A reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de 

legitima contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a reclamada está com razão, posto que 

pelos documentos anexados com a sua contestação, dentre eles o 

contrato, devidamente assinado pela parte reclamante, como se comprova 

mesmo a olhos leigos, semelhante ao posto no termo de audiência, bem 

como documentos pessoais do reclamante apresentados no ato de 

contratação, comprovando a relação jurídica existente, e ainda faturas em 

aberto, cujos valores não foram adimplidos, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação do reclamante 

em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da 

reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. Por fim, destaco que a imprudência do 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar as parcelas de produto que adquiriu da reclamada. 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Assim sendo, julgo IMPROCEDENTE esta reclamação. Condeno a 

parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), 

bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser 

intimada, através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da obrigação. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-82.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000281-82.2017.8.11.0026 REQUERENTE: CRISTIANO FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Verifico que a parte 

autora não compareceu à audiência designada, conforme se depreende 

do Termo de Audiência de Conciliação, id. 11693915. Seguindo os ditames 

legais estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados Cíveis e 

Criminais, outro caminho não há senão a extinção do presente feito sem a 

resolução do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, acato o pedido da reclamada e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais (Enunciado n. 28/FONAJE) Intime-se. Cumpra-se. 

_______________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010098-51.2017.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO ALVES 

FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Verifico que a 

parte autora não compareceu à audiência designada, conforme se 

depreende do Termo de Audiência de Conciliação, id. 11691878. Seguindo 

os ditames legais estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados 

Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão a extinção do presente 

feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, acato o pedido da reclamada e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais (Enunciado n. 28/FONAJE) Intime-se. Cumpra-se. 

_______________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Arenápolis/MT, 26 de fevereiro de 

2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74572 Nr: 1211-91.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEMERSON TAX MAGESWSCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, por seu advogado, para apresentar os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se com urgência.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74469 Nr: 1129-60.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

ARIPUANÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Isto posto, presentes os requisitos legais e sendo insuficientes ou 

ineficazes quaisquer outras medidas cautelares, em consonância com o 

parecer ministerial, indefiro o pedido de revogação de prisão formulado em 

favor de VALDIR DE OLIVEIRA , e mantenho sua segregação. 

Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22321 Nr: 197-63.2004.811.0088

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANELICIO EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANELICIO EVANGELISTA DOS SANTOS, 

Filiação: Ovidio Evangelista dos Santos e Altina Rodrigues de Souza, 

brasileiro(a), natural de Racho Queimado-BA, solteiro(a), roçada de mato. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público denuncia Anelicio Evangelista dos 

Santos, vulgo "Lula", brasileiro, solteiro, filho de Ovidio Evangelista dos 

Santos e Altina Rodrigues de Souza, residente e domiciliado no Sítio Boa 

Safra, localizado no Baixadão da Oliveiras II, Distrito de Conselvan, 

Município e Comarca de Aripuanã/MT, como incurso no artigo 217-A c/c, 

art. 226, inciso II do Código Penal.

Despacho: Vistos.Acolho a cota ministerial retro (fl.98).Ante o teor da 

certidão de fl.96-v, determino a citação por edital do réu, nos termos do 

artigo 361 do Código de Processo Penal, com prazo de 15 dias.Decorrido o 

prazo do edital, não havendo manifestação do acusado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 23 de março de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35408 Nr: 154-53.2009.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEBORA NOGUEIRA DE ASSUNÇÃO, 

Cpf: 66314194253, Rg: 000659127, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido JAIME TELES, Filiação: Jose Teles e Carmem 

Brustulim Teles, brasileiro(a), Telefone 66 9233 1778. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º c.c. artigo 

925, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas e sem honorários, 

ante o deferimento da justiça gratuita. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE as partes por edital, uma vez que se encontram em locais 

incertos e não sabidos. Ciência ao Ministério Público.Oportunamente, 

arquivem-se. Demais diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 23 de março de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72983 Nr: 177-81.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do autor retro (ref.09).

Decorrido o lapso temporal, certifique-se e intime a parte requerente, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39027 Nr: 1733-02.2010.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE CARDOSO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio de seu representante legal, para que tome 

ciência acerca da sentença de fls. 80/80v.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41720 Nr: 355-40.2012.811.0088

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio de seu representante legal, para que se 

manifeste acerca da contestação apresentada às fls. 70/74.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 70197 Nr: 4149-93.2017.811.0088

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA MARTINS - 

OAB:7.993

 Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos, onde não foi possível a 

conciliação. Considerando que já consta a contestação devidamente 

apresentada, vista à parte requerente para apresentação de impugnação 

no prazo legal. Após, vista ao Ministério Público e concluso para sentença. 

Anoto, que até a prolação de sentença, permanece vigente a tutela de 

urgência deferida no processo. Saem os presentes intimados.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50080 Nr: 1012-77.2011.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CILENE DA SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Reivindicatória proposta pelo Município de Brasnorte – 

MT em face de Maria Cilene da Silva Andrade, pleiteando a restituição à 

parte autora da Unidade Habitacional 16 (dezesseis) do Conjunto 

Habitacional “Meu Cantinho”, com o fito de regularmente autorizar outra 

família carente a utilizar o imóvel de acordo com os preceitos da Lei 

Estadual 8221/2004 e os demais requisitos autorizadores da CMH.

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação às fls. 

29/31.

Após, à fl. 56, o autor formulou pedido de extinção do feito.

É o relato, do necessário. Fundamento. Decido.

 Ante ao petitório de fl. 56, através do qual o autor requereu a extinção do 

feito, sob a argumentação de que: “A unidade habitacional 16, objeto da 

presente demanda não mais é ocupada pela requerida, sendo atualmente 

utilizada por família que preenche os requisitos de vulnerabilidade social 

necessários à concessão do benefício.”, reconheço a falta de interesse 

processual, não subsistindo mais os fundamentos que deram azo ao pleito 

judicial inicial.

E, assim sendo, HOMOLOGO a desistência da ação, para que aludida 

desistência produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de 

mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certifique o trânsito em julgado.

E, ato contínuo, em não havendo mais requerimentos a serem apreciados 

por este Juízo e nem diligências a serem realizadas, arquivem-se estes 

autos, com as baixas e as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/carta precatória/carta/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24679 Nr: 915-14.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Mantenho a decisão agravada pelos os seus próprios fundamentos.

Determino a suspensão do feito até que seja proferida decisão pelo 

Egrégio TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50197 Nr: 1129-68.2011.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE LOURDES PARIS MARCHESIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED -NORTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, Jose Osvaldo Leite Pereira - OAB:3418-A/MT, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089/MT

 Intime-se as partes para requeiram o que lhes for de direito, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66021 Nr: 1695-07.2017.811.0100

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme comprovante de renda juntado nos autos, o requerente possui 

capacidade econômica para arcar com as custas e taxas legais do 

processo. Intime-se o requerente para que recolha as custas e taxas 

processuais iniciais a serem calculados pela central de mandados, no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54452 Nr: 1101-95.2014.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARNEIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54452

Vistos etc.

A sentença de mérito que julgou procedente a demanda foi proferida na 

data de 06/10/2014.

A intimação do INSS acerca da sentença foi feita via carta precatória à 

ref. 07 dos autos.

À ref. 09 dos autos, o INSS pediu reabertura de prazo, uma vez que 

houve descumprimento do Convênio de nº 09/2009 firmado entre o TJMT e 

aquela autarquia federal, eis que não houve a remessa dos autos.

Em seguida, na data de 18 de março de 2016, houve a entrada em vigor do 

NCPC, que reconheceu expressamente as prerrogativas do advogado 

público, dentre elas, o prazo em dobro e o início da contagem do prazo 

processual, somente a partir da remessa, carga ou meio eletrônico.

Pois bem.

Registre-se inicialmente que foi celebrado termo de cooperação (nº 

03/2015) entre as procuradorias federais e o TJMT acerca do 

procedimento de intimação e citação, prevendo a remessa dos autos em 

todos os casos que envolvam autarquias e fundações federais.

Daí que compulsando a cadeia de movimentação processual a partir da 

prolação de sentença, observo que inexiste o comando de remessa ao 

procurador do INSS (código 90 do sistema apolo), o que me leva a crer, 

que o processo tramitou da prolação de sentença de mérito, até a data de 
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hoje, sem que o Procurador do INSS, tivesse vistas dos autos, dentro da 

sistema do aludido Convênio, c/c art. 183, §1º do NCPC.

Diante do exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM e determino:

1 – A revogação do despacho à ref. 59 dos autos.

2 – A remessa dos autos ao INSS para que se manifeste no prazo de 10 

dias.

3 – Abertura de vistas ao advogado do particular (JOÃO CARNEIRO DA 

ROCHA) para manifestação também no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51960 Nr: 391-12.2013.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILÁRIO BRAGHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAPTISTA BRAGHIN, Irineu Braghin, PAULO 

SERGIO BRAGHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13448/MT

 Intime-se a inventariante para que se manifeste acerca da impugnação 

fls.172/184, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69739 Nr: 583-66.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL SÃO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro requerimento (ref. 05) de parcelamento do pagamento das custas 

processuais ou de pagamento de custas ao final do processo, uma vez 

que inexiste nos autos a comprovação da situação de hipossuficiência 

financeira dos autores.

Neste sentido:

AGRAVO INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PARCELAMENTO DE CUSTAS. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos 

autos da ação de cobrança de seguro de carga, indeferiu o pedido de 

parcelamento das custas iniciais por inexistência de comprovação da 

impossibilidade de pagamento em uma única parcela. O agravo de 

instrumento foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de 

parcelamento das custas iniciais, hipótese não prevista no rol taxativo do 

art. 1.015 do CPC/2015, razão pela qual se impõe o não conhecimento da 

insurgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70074376864, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 18/07/2017).

Intimem-se os autores para que no prazo de 05 (cinco) dias, promovam o 

recolhimento das custas iniciais e taxas processuais, sob pena de baixa 

na distribuição e arquivamento do feito, sem nova intimação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 887-75.2012.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de divórcio consensual com partilha de bens proposto 

por JOACI PEREIRA DA SILVA e VALQUIRIA BORGES DA SILVA outrora 

casados, todos qualificados nos autos.

Extrai-se também das informações apresentadas, que os requerentes não 

possuem filhos menores e entraram em acordo quanto à divisão dos bens.

É o relato, do necessário. Decido.

Inicialmente, registro que com a EC 66/2010, que alterou o § 6º do art. 226 

da CR/88, o divórcio passou a ser direto, não necessitando mais respeitar 

o período de 1 (um) ano da separação judicial ou 2 (dois) anos da 

separação de fato, alterando, assim, por conseguinte, o disposto no art. 

25 e seguintes da Lei n.º 6.515/77 (Lei de Divórcio).

Pelo exposto, observa-se que os requerentes compuseram 

consensualmente o divórcio direto, pleiteando sua homologação judicial, a 

fim de que surta os efeitos legais.

Outrossim atendidos aos requisitos do artigo 731, do NCPC e, ante ao 

disposto no art. 226, § 6º, da CR/88, ao tempo em que HOMOLOGO o 

acordo de vontades realizado entre as partes, DECRETO O DIVÓRCIO de 

JOACI PEREIRA DA SILVA e VALQUIRIA BORGES.

Ato contínuo, HOMOLOGO, ademais, o acordo firmado entre as referidas 

partes quanto à partilha de bens e alteração dos nomes das partes.

Custas residuais devem ser calculadas pela central de mandados, 

devendo cada parte arcar com 50% cada.

Por derradeiro, DETERMINO:

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil, determinando-o a averbação do 

divórcio nos termos acima decretados.

Intimem-se.

Transitada em julgado e pagas as custas eventualmente existentes, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como o necessário 

(mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 960 Nr: 2-86.1997.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MARCELO HERRERO, RUBENS 

PEREIRA, MARINO BARBERO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:PR / 25.698, SADI BONATTO - OAB:10011/PR, WILSON DALTO - 

OAB:MT - 1682 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de habilitação fl.179 em seus termos. Intime-se o 

exequente para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62577 Nr: 2055-73.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o erro relatado na petção de ref. 09, já fora 

devidamente corrigido pela distribuição, em sendo assim visando o devido 

impulsionamento do feito conforme determina a CNGC, intimo a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 12406 Nr: 87-28.2004.811.0100

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LUIZ DALPASQUALLE, MARLIZE HELENA 
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DALPASQUALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULCI BIRCK, OSVALDO LIZOT, ILDA IVONE 

BIRK, VITALINA DITADI LISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Raghiant Neto - 

OAB:5449MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Ramos - 

OAB:3559-B/MT, PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989

 Intimem-se as partes para que tomem ciência do acordão retro juntado, 

requerendo o que lhes for de direito no prazo de 5(cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Transcorrido prazo sem manifestação e 

pedido, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58977 Nr: 198-89.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante a apresentação da peça contestatória e visando o 

devido impulsionamento do feito conforme determina a CNGC, INTIMO da 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24775 Nr: 1011-29.2010.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SILVANA 

MARIA VIZZOTO VARNIER, POLLIANA ELENA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR FIGUEIRÓ, DAIRTE APARECIDA 

ARMENI FIGUEIRÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luiz de Mello Oliveira - 

OAB:6848-MT, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noé Aparecido da Costa - 

OAB:11666/PR

 Defiro o pedido fls.700/701 no sentido de determinar a substituição 

processual de Sergio Evaristo Varnier por seu espólio representado pela 

inventariante Sara Aurélia Varnier. Procedem-se as anotações 

necessárias.

Intimem-se os requeridos para que se manifestem acerca da sentença 

juntada fls.704/705, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22103 Nr: 1375-69.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNBDP, RDFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA DO PRADO FARIA 

PIETSCH - OAB:9397 - MT

 Defiro o pedido ministerial fl.148. Intime-se PAMELA NAYARA BORGES DE 

PAULA para que constitua advogado nos autos regularizando sua 

representação processual, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 26124 Nr: 910-55.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARILDO BATISTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOLETE CORREIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:5.841-B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Certifique-se a situação processual do feito conexo indicado fl.58 que 

determinou a suspensão do processo. Determino o apensamento dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55380 Nr: 76-13.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MS n. 6171

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quize) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56360 Nr: 424-31.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANDRO LUIZ FERRARI, Nilza Terezinha Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAJU DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMANO CAMARGO JUNIOR 

- OAB:07690

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quize) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56347 Nr: 417-39.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE JESUS RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quize) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66732 Nr: 2171-45.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCILEI BATISTA, ROBSON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.De início registro que as informações solicitadas para instruir 

os autos do HC n.º 1003062-24.2018.8.11.0000 foram encaminhadas ao 

órgão de segundo grau julgador, sendo o código de rastreabilidade n.º 

81120183253931.Pois bem. Lado outro, quanto ao novo pedido de 
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relaxamento da prisão por excesso de prazo formulado pela defesa (ref.: 

93), passo a apreciar e a decidir o que se segue.A prisão preventiva, de 

natureza indubitavelmente cautelar, é medida excepcional, podendo ser 

decretada ou revogada pelo magistrado em qualquer fase do inquérito 

policial ou da instrução criminal, desde que haja real necessidade, a qual é 

aferida pela presença dos pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 

do Código de Processo Penal.No caso em exame, verifica-se, em princípio, 

que permanecem presentes os referidos pressupostos exigidos para o 

decreto da medida extrema.Com efeito, trata-se de crime doloso punido 

com pena privativa de liberdade mínima superior a quatro anos (art. 33, da 

Lei n.º 11.343/06).E, ainda, in casu, vê-se que é hipótese de aplicação da 

súmula 52 do STJ, que preceitua que com o encerramento da instrução 

processual, fica superada a alegação de excesso de prazo.Outrossim, 

não há dúvidas de que também está presente o periculum libertatis, sendo 

a prisão indispensável como demonstrada na decisão que converteu a 

prisão em flagrante em prisão preventiva.De outro vértice, anota-se que 

condições subjetivas favoráveis, como, por exemplo, residência fixa e 

ocupação lícita, ainda que comprovados documentalmente, não obstam a 

prisão cautelar quando presentes seu requisitos.Frisa-se que os motivos 

que ensejaram a decretação da medida cautelar pessoal restritiva de 

liberdade não se modificaram, razão que a análise anteriormente feita por 

este juízo permanece incólume.Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

relaxamento da prisão por excesso de prazo formulado pela defesa (ref.: 

93).Intimem-se.Cumpra-se com CELERIDADE e PRIORIDADE, expedindo o 

adequado e servindo a cópia desta decisão como o necessário 

mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65481 Nr: 1384-16.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JORDANA RIOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESON RITHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58264 Nr: 1023-67.2015.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Junior Sucolotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR DA CUNHA, HORACIO TAVARES 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MARTINS DA SILVA - 

OAB:8707, LUIZ GUILHERME MELKE - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66021 Nr: 1695-07.2017.811.0100

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C e r t i f i c o e dou fé que o presente cálculo das custas judiciais , 

importam um total de R$ 506,79 (Quinhentos e seis setenta e nove 

centavos.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 4222 Nr: 569-72.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLÁVIO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMANTO PISSINI - 

OAB:13842-A

 MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Intormo desde 

já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de 3 (três) diligências 

no centro da cidade de Campinápolis e uma na Zona Rural região do PA 

Santa Celia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 2084 Nr: 663-20.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DONIZETE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Informo desde 

já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de 3 (três) diligências 

no centro da cidade de Campinápolis e uma na Zona Rural da Região 

Jatobá..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41421 Nr: 241-25.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEMA CIA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO LK LTDA-ME, KLENIO PIRES DA 

SILVA, LAUREDO PIRES DA SILVA, NABIA ALVES ROCHA SILVA, MARIA 

ELZA DA SILVA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FLÁVIO BORGES 

BARRETO - OAB:81.629/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 
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epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Intormo desde 

já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de diligencia no centro 

da cidade de Campinápolis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41338 Nr: 196-21.2018.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Intormo desde 

já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de diligencia no centro 

da cidade de Campinápolis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38538 Nr: 810-60.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FRANCISCO DE LIMA, ELZA MOREIRA 

DE PAULA, ABADIA MARIA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUANA CAROLINE SILVA 

RIOS - OAB:20743/O, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 INTIMAR ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA DO DESIGNAÇÃO DE 

AUDIENCIA: "Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

ABRIL de 2018, às 13h30min.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão; 

sendo dispensada aos requeridos Pedro Francisco e Elza Moreira, por 

terem apresentado o rol testemunhal às fls. 49 e 66, respectivamente. (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22413 Nr: 1417-25.2007.811.0110

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA JAMAL DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JAMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLANE MARQUES - 

OAB:30597/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista que as partes manifestaram interesse na audiência de 

conciliação, conforme se vê às fls. 1.522/1523 (requerido) e fls. 

1.524/1.525 (requerente) necessária a designação da solenidade.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 30 de maio de 2018, às 

13h30min (horário de Cuiabá/MT).

INTIME-SE requerente e requerido, bem como seus patronos via DJE, para 

comparecerem à solenidade.

Em relação ao cumprimento de sentença relativo aos honorários 

sucumbenciais e custas processuais, certifique-se se houve o decurso 

do prazo descrito no item b1, da decisão interlocutória de folha 1046/1046, 

verso. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido de 

folha 1524/1525.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41563 Nr: 323-56.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ALLANA MANUELLY DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 DISPOSITIVO.Ausentes os pressupostos para concessão, indefiro a 

antecipação da tutela, ante a ausência do requisito do periculum in 

mora.Cite-se o MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT, na forma pleiteada na 

inicial, para, querendo, responder ao feito, nos termos do Estatuto 

Processual Civil.Desta decisão deverá ser cientificado o Ministério 

Público.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37771 Nr: 298-77.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Decisão->Determinação

Tendo em vista o pedido do causídico de redesignação da audiência, uma 

vez que terá audiências no mesmo dia em Água Boa/MT, bem como pela 

constatação nos autos de que a intimação do requerido não foi realizada 

até o momento, DEFIRO o pedido formulado às fls. 63, nos termos do art. 

362, II, do CPC e redesigno a audiência anteriormente aprazada nos autos, 

para o dia 04 de JUNHO de 2.018, às 13h30min (Horário de Cuiabá-MT).

Intimem-se, na forma determinada às fls. 61.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21066 Nr: 78-31.2007.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Homologação->Acordo em execução

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por JOAQUINA MARIA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Verifica-se que a exequente ajuizou o presente cumprimento de sentença, 

juntando cálculo às folhas 133/142, pugnando pela implantação do 

benefício.

À fl. 180 a exequente peticionou para apresentar cálculos atualizados até 

a data da implantação do benefício, juntando-os às fls. 181/190.

O executado manifestou concordância quanto aos cálculos apresentados, 

fls. 180/185, no valor total de R$ 84.098,77 (oitenta e quatro mil noventa e 

oito reais e setenta e sete centavos).

Neste diapasão, dessume-se que merece prosperar a pretensão da 
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exequente, bem como a homologação dos cálculos por ela apresentados.

DISPOSITIVO

Desta forma, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente às folhas 

180/185.

Intimem-se as partes quanto à homologação do cálculo.

Após, expeçam-se os ofícios requisitórios de Precatório e Requisição de 

Pequeno valor, nos moldes do cálculo de folha 185.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37827 Nr: 345-51.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TSEREWAMRI’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 

487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38948 Nr: 1086-91.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUXILIADORA ROOHUYWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37682 Nr: 224-23.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38910 Nr: 1055-71.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REWATSUDU PARIWAWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MORADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA O. ANGÉLICO 

MASSA - OAB:152184, CARLOS EDUARDO GOMES SOARES - 

OAB:100186, MARCELO O. ANGÉLICO - OAB:94389

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38963 Nr: 1097-23.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA RERÃPU XAVANTE TSEREWANO’ ÕWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SOUZA LEITE 

- OAB:101.856/MG, ANDRE SOUZA GUIMARAES - OAB:150552/MG, 

FERNANDO FANTINI PENNA - OAB:41.394-E/MG, LUIS FELIPE 

PROCÓPIO DE CARVALHO - OAB:101.488/MG

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37681 Nr: 223-38.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 DISPOSITIVOPosto isso, reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 

487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37828 Nr: 346-36.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STURNINO HÖDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38506 Nr: 794-09.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a Sra. MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(19/04/2017), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 

48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.Concedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de 

verba alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício 

deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a 

partir da citação. A correção monetária será aplicada em conformidade 

com a Lei n. 6.899 /81 e legislação superveniente, de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça 

Federal, observados os termos do julgamento final proferido na 

Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017. Os juros moratórios 

serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da 

citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas 

vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do 

CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma 

dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 

2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º 

da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 

12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38328 Nr: 689-32.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS BRUNO DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade ao Sr. IRIS BRUNE DE AMARAL, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (06/02/2017), o que 

faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei 

Federal n. 8.213/91.E, por conseguinte, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Concedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba de natureza alimentar, 

para determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 

(cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37466 Nr: 92-63.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ANA DA SILVA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a Sra. TEREZINHA ANA DA SILVA DE SANTANA, na base de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(03/03/2017) conforme fl.52, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 

CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Concedo o pedido de tutela urgência, 

por tratar-se de verba alimentar, para determinar ao Requerido que 

implante o benefício deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As parcelas vencidas serão 

acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e 

de juros moratórios a partir da citação. A correção monetária será 

aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 e legislação 

superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos 

para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento 

final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017. Os 

juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas 

vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37818 Nr: 336-89.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37708 Nr: 246-81.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BUTSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37741 Nr: 274-49.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37712 Nr: 249-36.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ÕMOREH’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069-MG

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38803 Nr: 990-76.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINO PARIDZANE’EDI TSIMRIHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38896 Nr: 1043-57.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REWATSUDU PARIWAWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483-A

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.CADASTRE-SE a Dra. Advogada do requerido, conforme pugnado à 

fl. 78.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38793 Nr: 980-32.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO MARÃTSITSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Comarca de Cláudia

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83380 Nr: 636-83.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GENI CONTATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

remeto a Vossa Senhoria os presentes autos a fim de proceder com o 

pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme Ofício Requisitório 

e Planilha de Cálculo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53958 Nr: 539-88.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIA FERREIRA DE MEDEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

remeto a Vossa Senhoria os presentes autos a fim de proceder com o 

pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme Ofício Requisitório 

e Planilha de Cálculo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54791 Nr: 250-24.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:MT/13697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

remeto a Vossa Senhoria os presentes autos a fim de proceder com o 

pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme Ofício Requisitório 

e Planilha de Cálculo retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52863 Nr: 844-09.2010.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL ANTONIO COSTA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ DO MATRINCHÃ, 

JOSÉ ARMANDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:OAB/MT - 9061-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do requerido, para 

manifestar-se acerca da certidão negativa de intimação das testemunhas 

para audiência na carta precatória encaminhada à Comarca de 

Marcelândia ás fls. 102, requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83952 Nr: 1051-66.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

remeto a Vossa Senhoria os presentes autos a fim de proceder com o 

pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme Ofício Requisitório 

e Planilha de Cálculo retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99041 Nr: 2825-29.2017.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FELIPE DOS SANTOS, DOMINGOS 

BARBOSA BORGES, ANDRÉ LUIZ GALVÃO RAMOS, EVANGELISTA DE 

ALMEIDA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN GIBIM LACERDA - 

OAB:MS 5951

 Vistos. Procedida a oitiva parcial das testemunhas, tendo em vista que a 

testemunha LEANDRO DA COSTA MALDONADO está atualmente residindo 

na Comarca de Sinop/MT, conforme endereço declinado na certidão do 

meirinho, ante o caráter itinerante da presente missiva, determino que o 

presente feitos eja encaminhado para a Comarca de Sinop/MT para a oitiva 

da testemunha supra mencionado. Sai a defesa intimada. Oficie-se o Juízo 

Deprecante sobre a presente decisão. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92930 Nr: 2262-69.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOÃO SUZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. MARIA & W.D. MARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Cristina Suzin de 

Freitas - OAB:38545/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória proposta por NELSON JOÃO SUZIN em face de 

C. MARIA & W. D. MARIA LTDA-ME, requerendo o pagamento do valor de 

R$ 19.909,99 (dezenove mil novecentos e nove reais e noventa e nove 

centavos) (fls. 01/07).

 A parte devedora mesmo devidamente citada às fls. 35. não apresentou 

embargos no prazo lega as fls. 38.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação monitória tem natureza cognitiva sumária, podendo ser utilizada 

pelo credor que possua prova escrita de um crédito sem força de título 

executivo, e que diante da autenticidade de tal documento pretende obter 

a satisfação do seu direito. Assim sendo, pretende-se aqui a cobrança de 

crédito oriundo de contrato de fornecimento, mediante a constituição do 

respectivo título executivo judicial.

No caso vertente, não tendo sido opostos embargos, o artigo 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil, em sua segunda parte, dispõe que:

 “Artigo 701, § 2º: Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.”

Assim, indefiro por ora o pedido de penhora on line, feito pelo autor.

Por conseguinte, CONVERTO o presente feito em Ação de Execução, e 

determino o regular prosseguimento do feito.

 Para tanto, intime-se a parte requerida para que, em 15 dias, efetue o 

pagamento do montante, sob pena de multa de 10% prevista no artigo 523, 

do CPC.

Diligências necessárias.

Cláudia, 23 de março de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100450 Nr: 106-40.2018.811.0101
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO DALMASO, Fabio Dotto Dalmaso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETEVALDO CLEVERSON CANCIO 

BALBINO - OAB:18827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Vistos.

1. Recebo os embargos sem atribuição de efeito suspensivo à execução, 

tendo em vista a ausência dos requisitos necessários, dentre eles, os 

requisitos para a concessão da tutela provisória: perigo de dano grave de 

difícil ou incerta reparação.

Com efeito, a regra prevista no artigo 919 do CPC é o recebimento dos 

embargos à execução sem efeito suspensivo, sendo que apenas em 

casos excepcionais, poderá o juízo atribuir tal efeito, se presentes de 

forma simultânea os seguintes requisitos: requerimento do embargante, 

probabilidade do direito cumulada com o risco e a garantia suficiente da 

execução, seja por penhora, depósito ou caução.

Acerca dos requisitos do artigo 300 do CPC, cumpre trazer os 

ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero:

“A outorga do efeito suspensivo aos embargos do executado está 

condicionada à possibilidade de o prosseguimento da execução causar 

perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação ao 

executado. O perigo tem de ser manifesto- patente, claro, evidente. 

Semelhante perigo obviamente não se caracteriza pela simples 

possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de 

alienação com o prosseguimento da execução. Fosse suficiente esse 

risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já 

que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos 

expropriatórios” (in Código de Processo Civil Comentado, 2.ed. ver., atual e 

ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

No caso vertente, entendo que o perigo de dano não está presente, eis 

que a parte Embargante não demonstrou, de forma contundente, que, 

acaso não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, poderá sofrer 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Com efeito, 

não trouxe qualquer justificativa acerca deste requisito. Afirmou apenas 

que o título executivo possui garantia hipotecária, garantindo assim a 

execução. Há necessidade de indicação e demonstração precisa de quais 

os danos graves e de difícil reparação que o prosseguimento da 

execução poderá acarretar ao devedor. Neste sentido, é a orientação 

jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá 

atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do 

embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de 

difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das 

premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano 

de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, 

mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado 

em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção 

das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, 

inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no 

caso concreto. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 

1651168/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

28/03/2017, DJe 18/04/2017).

2. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC).

3. Se com a resposta forem apresentados documentos, intime-se o 

embargante para sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso contrário, voltem conclusos para deliberação.

4. Determino o apensamento deste feito aos autos principais (código 

90924).

5. Ainda, para análise do pedido de Justiça Gratuita, intime-se a parte 

embargante para acostar aos autos comprovantes de seus rendimentos, 

no prazo de 10 (dez) dias.

6. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51672 Nr: 1051-42.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTEMIR FERNANDES, DEUZELITA GNATA 

FERNANDES, CLESIO SANTOS GIGANTE, ADRIANE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9.975-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Fernandes - 

OAB:MT/5.119-B

 Autos n. 1051-42.2009 (Id. 51672)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: BANCO JOHN DEERE S/A

Executado: WALTEMIR FERNANDES e outros.

Vistos.

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por BANCO 

JOHN DEERE S/A, em face de WALTEMIR FERNANDES, DEUZELITA 

GNATA FERNANDES, CLESIO SANTOS GIGANTE, ADRIANE FERNANDES, 

visando a satisfação de seu crédito na importância inicial de R$ 

160.449,92 (Cento e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e 

noventa e dois centavos).

 As partes peticionaram informando composição amigável, requerendo a 

homologação do acordo e a consequente suspensão do feito até o efetivo 

cumprimento do mesmo (fls. 255/256).

O acordo foi homologado às fls. 257, determinando-se a suspensão do 

feito até o seu cumprimento.

À fl. 259, a parte autora informou o cumprimento do acordo e requereu a 

extinção do processo.

É em síntese o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer à prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do débito tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito (fls. 259).

III – DISPOSITIVO

 Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Indefiro a expedição de ofício ao CRI de Sinop/MT, eis que tal ônus é da 

parte Autora.

Custas e honorários conforme pactuado nos itens “6 e 7” do acordo de 

fls. 255/256.

 P.R.I.

 Certificado o trânsito em julgado, proceda-se o arquivamento com as 

cautelas de estilo.

Cláudia, 23 de março de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82001 Nr: 1189-67.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - OAB:13733

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte executada, para 

cumprir a cota do MP, apresentando comprovantes de pagamentos 

legíveis referentes aos meses de fevereiro e março /2014, no prazo de 10 
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(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47595 Nr: 68-14.2007.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DOS SANTOS FRANCO, MAURO DOS 

SANTOS FRANCO, CARMEM ROSANE MABONI FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:OAB/MT 3.162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:OAB/MT 

7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 68-14.2007 (Id. 47595)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Executados: ALCEU DOS SANTOS FRANCO e outros.

Vistos.

1. Primeiramente, intime-se a Exequente para justificar por qual motivo 

consta em suas últimas petições o nome “KPM EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA” no prazo de 05 (cinco) dias, eis que compulsando 

os autos, não há sucessão processual.

2. Diligências necessárias.

Cláudia, 23 de março de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-95.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO AIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000054-95.2016.8.11.0101 REQUERENTE: CASA DA CONSTRUCAO 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: 

RAIMUNDO NONATO AIRES Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta 

no evento Id3038766 as partes entabularam composição amigável sobre o 

objeto da presente demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo 

Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

III - homologar: b) a transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

da composição amigável firmada entre as partes para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO 

do presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

III, b do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Leiga SENTENÇA. Vistos. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei n. 9.099/1995, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela Juíza Leiga desta 

Comarca. P.R. Desnecessária intimação das partes acerca da presente 

homologação. Considerando que houve descumprimento do acordo, nos 

termos do art. 523, CPC e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no montante da 

condenação no percentual de 10% (dez por cento). Diligências 

necessárias. Cláudia, 26 de março de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-34.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MENDES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000017-34.2017.8.11.0101 REQUERENTE: MUNDO MAGICO PAPELARIA 

LTDA - ME REQUERIDO: ADRIANO MENDES NASCIMENTO Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento Id3038766 as 

partes entabularam composição amigável sobre o objeto da presente 

demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil estabelece que: 

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a 

transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição 

amigável firmada entre as partes para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. P.R. Desnecessária 

intimação das partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo. Diligências necessárias. Claúdia/MT, 26 de março de 

2018 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-88.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000048-88.2016.8.11.0101 REQUERENTE: CASA DA CONSTRUCAO 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: 

PAULO MARINS Número do Processo: 1000048-88.2016.8.11.0101 Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento Id14417013 

as partes entabularam composição amigável sobre o objeto da presente 

demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil estabelece que: 

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a 

transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição 

amigável firmada entre as partes para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. P.R.I. Após o trânsito 
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em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Diligências 

necessárias. Claúdia/MT, 28 de março de 2018 THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-96.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ADRIANO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000181-96.2017.8.11.0101 REQUERENTE: MUNDO MAGICO PAPELARIA 

LTDA - ME REQUERIDO: MARCIO ADRIANO DE ARAUJO Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento Id14377074 

as partes entabularam composição amigável sobre o objeto da presente 

demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil estabelece que: 

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a 

transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição 

amigável firmada entre as partes para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. P.R.Desnecessária 

intimação das partes. Arquivem-se, com as cautelas de estilo. Diligências 

necessárias. Claúdia/MT, 28 de março de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-51.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO GRANZIERE DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000184-51.2017.8.11.0101 REQUERENTE: MUNDO MAGICO PAPELARIA 

LTDA - ME REQUERIDO: LEANDRO GRANZIERE DOS ANJOS Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento Id14417457 

as partes entabularam composição amigável sobre o objeto da presente 

demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil estabelece que: 

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a 

transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição 

amigável firmada entre as partes para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente 

Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. P.R.Desnecessária 

intimação das partes. Arquivem-se, com as cautelas de estilo. Diligências 

necessárias. Claúdia/MT, 28 de março de 2018 THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-51.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON LUIZ ANDERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO STREIT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010105-51.2013.8.11.0101 REQUERENTE: NILSON LUIZ ANDERLE 

REQUERIDO: THIAGO AUGUSTO STREIT Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Conforme consta no evento Id9852670 as partes entabularam composição 

amigável sobre o objeto da presente demanda. O Artigo 487, III, b do 

Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá resolução de 

mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;” Isto posto, OPINO 

PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada entre as partes 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em consequência, 

OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, b do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) Excelentíssima(o) 

Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. P.R.Desnecessária intimação das partes Arquivem-se, com as 

cautelas de estilo. Diligências necessárias. Claúdia/MT, 28 de março de 

2018 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-12.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA THALIA BREMM 04857334127 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000109-12.2017.8.11.0101 REQUERENTE: BRUNA THALIA BREMM 

04857334127 REQUERIDO: REGINALDO NOGUEIRA Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento Id14374738 as partes 

entabularam composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O 

Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;” 

Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada 

entre as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luciana gGmes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. P.R.Desnecessária intimação das partes. 

Arquivem-se, com as cautelas de estilo. Diligências necessárias. 

Claúdia/MT, 28 de março de 2018 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-65.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARVALHO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000099-65.2017.8.11.0101 REQUERENTE: EDSON CARVALHO 

CARDOSO REQUERIDO: THAYLA JOSÉ DE AZEVEDO Número do 

Processo: 1000099-65.2017.8.11.0101 Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Conforme consta no evento Id13516935 as partes entabularam 

composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O Artigo 487, 

III, b do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;” Isto 

posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada 

entre as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. P.R.Desnecessária intimação das partes. 

Retifique-se o polo passivo a fim de constar o nome correto da Requerida 

como sendo THAYLA JOSÉ DE AZEVEDO - CPF. 046.382.601-95. Após, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo. Diligências necessárias. 

Claúdia/MT, 28 de março de 2018 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010204-21.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR DIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA COSTA MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010204-21.2013.8.11.0101 EXEQUENTE: CLAIR DIEL EXECUTADO: 

MARCOS ANTONIO DA COSTA MORAIS Número do Processo: 

8010204-21.2013.8.11.0101 Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A 

parte Autora devidamente intimada (evento 6305908) deixou de dar o 

devido andamento ao feito, sem justificativa, demonstrando, desta forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. Assim, desnecessária 

sua intimação prévia para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a 

teor do disposto no artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 

1º da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. 

Desde já defiro o desentranhamento dos documentos juntado pelas 

partes, mediante recibo e cópia nos autos. Sem custas e honorários. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, Arquive-se e 

intime-se a parte Autora ou a parte Requerida. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga Vistos. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. 

P.R.Desnecessária intimação das partes. Arquivem-se, com as cautelas 

de estilo. Diligências necessárias. Claúdia/MT, 28 de março de 2018 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-17.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MOTA HERCIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010062-17.2013.8.11.0101 REQUERENTE: ANDREA MOTA HERCIL 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR RETIFICAÇÃO DO POLO 

PASSIVO Acolho a preliminar para a retificação do polo passivo para OI 

S/A. REVELIA Designada audiência de instrução esta restou inexitosa, eis 

que o Promovido mesmo intimado, não compareceu na solenidade, tendo 

sida decretada a sua revelia no evento n.9329512. III- FUNDAMENTAÇÃO 

Noticia a parte Reclamante que possui um plano com a reclamada e que 

após insistência da mesma para alteração para um plano com valor menor 

e melhores vantagens aceitou o acordo, contudo a reclamada não honrou 

com o acordo e passou a fazer cobranças diversas das acordadas, com 

valores superiores. Junta comprovantes de pagamento, protocolos de 

atendimento para tentativa de solução do problema, contudo a reclamada 

se manteve inerte. Foi decretada a revelia da reclamada. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Da análise dos autos, restou incontroversa a situação narrada na exordial 

pela parte Reclamante, haja vista que a Reclamada não se desimcumbiu de 

desconstituir os fatos alegados pela reclamante.Sendo que a reclamante 

juntou comprovantes e faturas onde se vê o descaso da mesma para com 

a reclamante com desorganização e cobranças duplicadas e valores 

dispares aos contratados. Incumbia à parte reclamada comprovar o valor 

realmente contratado pelo serviço de internet, apresentando o contrato 

devidamente assinado, ou o áudio da gravação, caso a contratação tenha 

sido realizada por “call center”, ônus do qual não se desincumbiu, visto 

ser revel na presente demanda. Na hipótese, caracterizado está o defeito 

do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor 

de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou a 

culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados a parte reclamante. Desta 

feita, a exclusão das cobranças pendentes em referência ao contrato 

apresentado nos presentes autos devem ser declarados inexistentes. Já 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Ante o exposto e, com fulcro no art. 487, I do Código 

de Processo Civil julgo PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a 

inexistência dos débitos no contrato em debate nos autos e CONDENAR a 

Reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Sem 

custas e honorários. À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de 

Direito para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 
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Homologada, Arquive-se sem necessidade de intimar a parte Autora ou a 

parte Requerida. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo. Diligências necessárias. Claúdia/MT, 28 de 

março de 2018 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-68.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA DOS SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000060-68.2017.8.11.0101 REQUERENTE: ELSA DOS SANTOS DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade 

e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A parte Autora devidamente intimada 

(evento 12534270) deixou de dar o devido andamento ao feito, sem 

justificativa, demonstrando, desta forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. Assim, desnecessária sua intimação prévia para 

dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor do disposto no artigo 

51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95 c/c 

artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. Desde já defiro o 

desentranhamento dos documentos juntado pelas partes, mediante recibo 

e cópia nos autos. Sem custas e honorários. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, Arquive-se e intime-se a parte 

Autora ou a parte Requerida. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. P.R.Desnecessária intimação das 

partes. Arquivem-se, com as cautelas de estilo. Diligências necessárias. 

Claúdia/MT, 28 de março de 2018 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69701 Nr: 1678-24.2015.811.0105

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Oficio de Colniza - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, DEFIRO, com fundamento no § 3º, do artigo 214, da 

Lei 6.015/73, e DETERMINO o Bloqueio da Matrícula 2.287 do Cartório do 1º 

Ofício de Colniza-MT.REMETAM-SE cópias do procedimento a Delegacia de 

Polícia, para instauração de Inquérito Policial.INTIMEM-SE os 

interessados.Descabe pagamento de custas e honorários de 

sucumbência.P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87598 Nr: 1351-74.2018.811.0105

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA 

SE

MANIFESTAR QUANTO À REF:4, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 79918 Nr: 2241-47.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Capitani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA entre as partes em epígrafe.

Às fls. 46 a parte autora requereu a desistência da presente ação.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando-se os autos verifica-se que o réu sequer foi citado, razão 

pela qual é prescindível o seu consentimento para fins de homologação da 

desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência da ação, extinguindo-a sem resolver o mérito.

CONDENO à parte autora ao pagamento das custas processuais.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, eis que não houve a triangularização da relação 

jurídico-processual.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87306 Nr: 1142-08.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Processo n.º 1142-08.2018.8.11.0105 – Código: 87306

Vistos;

Em sede de Defesa Preliminar a ré não arguiu preliminares ou apresentou 

documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem inquiridas no 

curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 395 do CPP, as quais se referem à rejeição da denúncia.

De tal modo, compulsando detidamente os autos, depreende-se que a 

defesa não se desincumbiu de apontar nenhum dos pressupostos legais, 

com vistas ao não recebimento da denúncia em seus termos.

De outra banda, denota-se que pela denúncia que há indícios de autoria e 

materialidade, colhidos do inquérito policial, mais precisamente do 

depoimento dos investigadores que fizeram a abordagem, em posse de 

informações de que a ré estaria comercializando droga, bem como do 

termo de apreensão e laudo preliminar de constatação da droga.

Assim, com fulcro no artigo 56, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06, 
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RECEBO a denúncia oferecida contra ADRIANA DOS SANTOS, pela 

prática, em tese, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput e 

35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 e 307 do Código Penal.

Sendo assim, CITE-SE/INTIME-SE pessoalmente a RÉ para a audiência de 

instrução e julgamento, a qual designo para o dia 07 de maio de 2018, às 

16h00min, ocasião em que será interrogada a acusada, inquiridas as 

testemunhas arroladas pelas partes, bem como se proceder-se-á aos 

debates orais, conforme art. 56, § 2º, da Lei n.11.343/06.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência, mormente o presente 

feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 19 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36427 Nr: 77-90.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. A. Prates & Cia Ltda - M E, Rodrigo Rodrigues 

& Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): I. A. PRATES & CIA LTDA - M E, CNPJ: 

06196724000139. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE.

Despacho/Decisão: VISTOS.Trata-se de ação civil pública de indenização 

por dano material e moral coletivo causados ao meio ambiente, intentada 

pelo Ministério Público Estadual, contra I. A. Prates e Cia Ltda e Rodrigo 

Rodrigues e Cia Ltda, tudo de conformidade com a Lei nº 7.347, de 

24.7.1985.Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem a ação no 

prazo de 15 dias (art 19), observando-se o rito ordinário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o que for necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAGNUM DE 

FIGUEIREDO MARISCO, digitei.

Colniza, 15 de março de 2018

Evelyn de Assunção Ayres Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39861 Nr: 1303-96.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmatsu Com. de Peças p/ Veículos Máq. e 

Tratores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMATSU COM. DE PEÇAS P/ 

VEÍCULOS MÁQ. E TRATORES LTDA, CNPJ: 05513180000129. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

VALMATSU COM. DE PEÇAS P/ VEÍCULOS MÁQ. E TRATORES LTDA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento - 

ICMS garantido integral, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20105517/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/08/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$5.959,50

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81696 Nr: 3151-74.2017.811.0105

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBD, WCMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que dê cumprimento à decisão de ref. 06.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69643 Nr: 1646-19.2015.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimaçãao das partes, na pessoa 

de seus advogados, via DJE, para que dêem cumprimento à decisão de 

ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84374 Nr: 4832-79.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSAdC, JQdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parta autora, na pessoa 

de seu advogado via DJE, para dar cumprimento à decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67381 Nr: 434-60.2015.811.0105

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSB, ADFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Daiane Rocha - 

OAB:3979/RO, Telmo de Moura Passareli - OAB:1286/RO

 Nos termos da legislação em vigor, e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que dê cumprimento à decisão de ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 79774 Nr: 2165-23.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:20257B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 23 de Maio de 2018, às 17h30m.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 4184-02.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Capitani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvino Luiz de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, 

artigo 701 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda, via 

DJE, a intimação da parte autora para recolher as custas de diligencia de 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66039 Nr: 1372-89.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arão de Souza Alves, Weliton Ricardo 

Guilherme da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 2018, às 

17h30min. II. Atente-se à secretaria quanto à intimação dos advogados 

para comparecer ao ato solene supramencionado. III. Expeça-se carta 

precatória com a finalidade de se ouvir José Longo Campos, o qual poderá 

ser intimado no endereço indicado pelo Ministério Público. IV. Fica desde já 

autorizado a condução coercitiva da testemunha Rozaria Francisca de 

Melo. V. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81880 Nr: 3283-34.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco das Chagas Alencar dos Santos, 

JASMIRO JOSÉ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa de 

seu advogado via DJE, para que recolha as diligencias de oficial de justiça, 

no prazo legal, para que possa ser efetivada a decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75380 Nr: 2672-18.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM CELULAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CARLA SANTOS ORBEN - ME, Daiane 

Carla Santos Orben, Evandro Gutjahr dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARITANA INDIGENA DO BRASIL 

DE ALMEIDA - OAB:12734/O, CELSO SIMÕES VINHAS - OAB:23.835-A, 

GUSTAVO BARBOSA VINHAS - OAB:255.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa de 

seu advogado via DJE, para que recolha as diligencias de oficial de justiça, 

no prazo legal, para que possa ser efetivada a decisão de ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81893 Nr: 3296-33.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PIMENTEL DE SOUZA, ANA 

LUCIA PIMENTEL DE SOUZA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa de 

seu advogado via DJE, para que recolha as diligencias de oficial de justiça, 

no prazo legal, para que possa ser efetivada a decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81194 Nr: 2862-44.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEN ANDRE DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa de 

seu advogado via DJE, para que recolha as diligencias de oficial de justiça, 

no prazo legal, para que possa ser efetivada a decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80507 Nr: 2488-28.2017.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANIMAD COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, 

NIDERCI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa de 

seu advogado via DJE, para que recolha as diligencias de oficial de justiça, 

no prazo legal, para que possa ser efetivada a decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63331 Nr: 733-08.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolino Alves de Araújo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Nunes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base no princípio da Cooperação entre as partes, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer endereço 

válido da parte requerida para sua efetiva citação, no prazo de 05 dias, 

nos termos da legislação em vigor.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76188 Nr: 51-14.2017.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON RICARD JANDREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Cristina Rockenbach 

Bleich - OAB:7.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que recolha as diligências de Oficial de 

Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZXDA, APRN, YFCA, WBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramadson Barbosa da Silva 

- OAB:OAB/MT 20.257-B, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - 

OAB:14463, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, Nayara 

Rodrigues de Amorim - OAB:43.476, OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 Impulsiono os autos para intimar o advogado Fernando Valentim para 

apresentar defesa prévia dos acusados Zenilton Xavier de Almeida e 

Welison Brito Silva, no prazo legal.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31934 Nr: 387-33.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Lopes da Silva, João Mauro Pereira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Redesigno a 

audiência para o dia 24 de abril de 2018, às 16h00min. II. Atente-se a 

secretaria quanto à necessidade de intimação dos advogados para 

participar da solenidade. III. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42187 Nr: 1229-08.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Rodrigues Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Considerando que o 

advogado da parte ré se encontra em tratamento médico nesta data, 

acolho sua justificativa e redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17 de abril de 2018, às 15h00min. II. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66940 Nr: 190-34.2015.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Rogério Santos Cerezoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emidio Ramalho da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA DOS SANTOS 

BAHIA - OAB:6486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “ação monitória” movida por EDUARDO ROGÉRIO SANTOS 

CEREZOLI em face de EMIDIO RAMALHO DA FONSECA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Recebida a inicial, foi determinada a citação do requerido (ref. 3), que 

restou infrutífera ante sua não localização (ref. 14).

Após, a parte autora requereu a desistência do feito em razão da notícia 

de falecimento do requerido, juntando cópia do andamento do processo 

em que ele é parte inventariada (ref. 17).

Vieram os autos conclusos para sentença.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, VIII, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando-se os autos verifica-se que o requerido não foi citado, razão 

pela qual é prescindível o seu consentimento para fins de homologação da 

desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

ISENTO do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

sucumbenciais, eis que não houve a triangularização processual.

Inexiste informação de restrição de veículo nestes autos.

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72307 Nr: 902-87.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO OLIVEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais” movida por PAULO OLIVEIRA DE MOURA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, (VIVO), ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Indeferida a gratuidade judiciária, foi determinado o recolhimento das 

custas (ref. 4). Todavia, o autor não foi encontrado e após, requereu a 

desistência do processo (ref. 13).

Vieram os autos conclusos para sentença.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 
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93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, VIII, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando-se os autos verifica-se que o requerido não foi citado, razão 

pela qual é prescindível o seu consentimento para fins de homologação da 

desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

ISENTO do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

sucumbenciais, eis que não houve a triangularização processual.

Inexiste informação de restrição de veículo nestes autos.

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67025 Nr: 240-60.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delzira da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos em correição. DELZIRA DA 

SILVA RIBEIRO propôs, por meio de advogado constituído, ação 

previdenciária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, com a 

finalidade de receber o benefício da aposentadoria rural por idade. Nesta 

senda, por não satisfazer o requisito do art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91, a 

autora não pode ser enquadrada como segurada especial, motivo pelo 

qual o indeferimento do pedido é a medida que se impõe. Ante o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e julgo 

IMPROCEDENTE o pedido. CONDENO a autora ao PAGAMENTO dos 

honorários advocatícios, os quais fixo no mínimo legal, bem como às 

custas processuais, com a ressalva de que foi deferido o benefício da 

justiça gratuita à autora. Transitada em julgado a sentença, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. Prescindível o Registro no caso – 

art. 317, § 5º, da CNGC Judicial. Publique-se. Intimem-se". Publicada em 

audiência, as partes saem intimadas.Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Iury Teodoro Rodrigues, estagiário de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo que vai assinado pelos presentes.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65251 Nr: 283-15.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

 Considerando o teor do Ofício n° 0254/2018/MPMT/PJ, nada há que ser 

feito se não o cancelamento da audiência e a redesignação em data 

futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 20.02.2018, às 

16h30min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 14.05.2018, às 14h00min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa (pessoalmente, se 

defensor nomeado), nos moldes da decisão de ref: 21;

2. CIÊNCIA ao Ministério;

3. Após, conclusos.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cumprir.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62866 Nr: 1226-03.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO NUNES, LAUDIR ROQUE KAEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando o Oficio de n° 312/2018/MPMT/PJ, não há nada que se fazer 

se não o cancelamento da audiência e designação em data futura assim, 

CANCELA-SE a audiência que se realizaria em 29.05.2018, às 13h30min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 13.06.2018, às 13h30min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes da decisão de ref. 28;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 26 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34661 Nr: 1079-79.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA COMIN RANZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721-A, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Trata-se de Impugnação interposta pelo INSS em relação ao início 

do cumprimento de sentença, apontado excesso de execução.Intimada 

para se manifestar, a exequente discordou. Assim, deve-se decidir a 

questão.Do quanto argumentado, verifica-se que há parcial procedência 

no alegado pela executada. A procedência se refere ao fato de que a DIB 

é 08/09/2009 (data da citação, cf. fl. 163) . A improcedência se dá quanto 

aos índices utilizados pela requerida, devendo ser observado o quanto 

decidido pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o cenário:i.Quanto 

à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser atualizados pelo Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir da Lei 11.430/06 

(09/2006);ii.No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os cálculos devem 

seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal 

até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 29/06/2009), sendo que, 

a partir daí, deverão ser adotados os critérios de juros estabelecidos no 

art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009 (índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança). Por isso, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito feito em sede de Impugnação. 

Havendo necessidade de questionar, mas decaindo de parte mínima, são 

devidos honorários advocatícios ao exequente. CONDENA-SE a 

impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Há 

isenção quanto ao pagamento de custas e despesas. No mais, à 

SECRETARIA:1.Encaminhar decisão à Contadoria, devendo proceder a 
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novo cálculo de acordo com o indicado acima:a.DIB: 08/09/2007;2.Após, 

INTIMAR as partes para ciência da decisão e dos Cálculos;3.“Transitada 

em julgado”:a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório, conforme for, ao Tribunal respectivo, atentando-se ao valor 

indicado NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA.4.Após, arquivar com as 

baixas e anotações de estilo;Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 22 

de março de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33996 Nr: 416-33.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNILDO JOSE SQUERSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Vistos...

Considerando o Oficio de n° 312/2018/MPMT/PJ, não há nada que se fazer 

se não o cancelamento da audiência e designação em data futura assim, 

CANCELA-SE a audiência que se realizaria em 29.05.2018, às 09h00min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 11.06.2018, às 13h30min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes da decisão de fls. 102/103/104;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 23 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61638 Nr: 29-13.2013.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLISVALNICE DOS SANTOS AMARAL 

BEZAGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifesta 

quanto ao teor da certidão de fls. 64, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63931 Nr: 731-22.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ANTONIO ROMAN ROS, COMUNIDADE 

SANTA TEREZINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EMERSON MONTEIRO TAVARES, para 

devolução dos autos nº 731-22.2014.811.0099, Protocolo 63931, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 1148-48.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA LIMA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32940 Nr: 1123-35.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIZ PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

(matrícula 1526582) - OAB:1526582

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar reposta 

à impugnação de fls. 136/140.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43942 Nr: 1640-94.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Cesar Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

DOM AQUINO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ e em cumprimento ao Art.1.255 da 

CNGC, intimo a parte autora, através de seus advogados, para que se 

manifeste, no prazo legal, acerca da petição da parte requerida de ref.61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5284 Nr: 495-57.2003.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, REINALDO CARAM - OAB:90575/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

Procuradora Do INSS - OAB:3779

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora que os autos 

encontram-se com vista para que tome ciência de seu retorno a este Juízo 

bem como do acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52260 Nr: 3198-67.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos, Thiago Rodrigues, Valdeir 

de Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B, Saulo Vinicius de Moraes - OAB:19046

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ e em cumprimento ao Art.1.255 da 

CNGC, intimo a advogada Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B, 

para que se manifeste acerca da juntada de memoriais da parte autora de 

ref.92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 39458 Nr: 1291-28.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Francelino do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique de Oliveira 

Cordeiro - Procurador Federal - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, intimo a parte requerente, através 

de seu advogado, para querendo, manifestar-se a respeito do Ofício/APS 

ADJ, ref.. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41806 Nr: 559-13.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, intimo a parte requerente, através 

de seu advogado, para querendo, manifestar-se a respeito do Ofício/APS 

ADJ, ref.. 71.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30255 Nr: 34-70.2012.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11443

 INTIMAÇÃO do advogado do Denunciado, da audiência designada para o 

dia 29/05/2018, às 16:00 horas, na 4ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT, ADVERTINDO, ainda que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no art. 265 do CPC e nomeação da Defensoria 

Pública para o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46136 Nr: 579-67.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRATTOS - COMERCIAL EXP. E IMP. LTDA - ME, Ester 

Carmela Baum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Cássia Barbacena Silva, AMANDA 

LEILA BARBACENA SILVA, Maria Angélica Barbacena Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT, Jairo João Pasqualotto - OAB:3569-B

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelação encartado às fls. 251/261, 

foi interposto tempestivamente pela parte requerente, conforme protocolo 

realizado em 09/02 com decurso de prazo de 15 (quinze) dias previsto 

para 16/02/2018.

Certifico, ainda, que nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes requeridas, 

através de seus advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33868 Nr: 360-59.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 4º, § 4º, do Provimento nº 09/2007 da Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e por determinação da MMª. 

Juíza de Direito em Substituição Legal, Drª. Laura Dorilêo Cândido, de 

acordo com decisão prolatada em 08/11/2017 (ref. 48), nos autos de 

Execução de Alimentos - nº 360-59.2014.811.0034 - Código 33868, em 

que Lucinéia Oliveira dos Santos Farine move em desfavor do Executado: 

Esdra Desidério Figueiredo, Filiação: , brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a), Endereço: Vila Ferreira Mendes ao lado da Escola Francisco 

Maria Braga, Cidade: Dom Aquino-MT, foi nomeado como defensor dativo 

aos exequentes: I.F.F e K.F.F o Dr. Islei Ribeiro de Morais – OAB/MT 

21825-O, com endereço profissional na Rua Potiguaras, n° 901, Bairro 

Centro, Cidade de Jaciara/MT, CEP: 78.820-000, Fone nº (66) 3461-2146 – 

email: ribeiroadvog@gmail.com, para patrocinar a defesa dos menores, o 

qual prestou Assistência Judiciária no processo acima especificado, 

sendo arbitrado em favor do defensor dativo como honorários 

advocatícios o valor de 02 (duas) URHs, a ser cobrado do Estado de Mato 

Grosso, de acordo com a tabela da OAB/MT.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79556 Nr: 884-68.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Vistos,

Tendo em vista a não localização do réu, REDESIGNO audiência para o dia 

13 de novembro de 2017, às 11h00min. Expeça-se Carta Precatória para o 

endereço Av. Atlântica n° 3450 – Barra Sul, Balneário Camboriú/SC.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79556 Nr: 884-68.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT
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 “Vistos, etc.

Diante do acordo juntado aos autos, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

firmado pelas partes, e, com supedâneo no Art. 487, III, do NCPC, julgo 

EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, constituindo para 

todos os efeitos o título executivo judicial. Concito a parte requerida a bem 

e fielmente cumprir o avençado.

Após o transito em julgado, aguarde-se o cumprimento do acordo ora 

homologado, com vistas ao Ministério Público.

Com retorno dos autos, arquive-se observando as cautelas e anotações 

de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos.

Dou a presente por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Registre-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82453 Nr: 38-17.2018.811.0093

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDO, IOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Mayer - 

OAB:18.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 

do Novo Código de Processo Civil.

Determino a abertura do inventário.

Nomeio ao requerente Senhora SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA, 

esposa do de cujus ALOISIO WEHNER, como inventariante, nos termos do 

artigo 617 do NCPC, que intimada da nomeação, prestará, dentro de cinco 

(05) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, 

bem como, para apresentar as primeiras declarações no prazo de vinte 

(20) dias, tomando-se por termo, acompanhadas dos documentos 

cadastrais e fiscais dos bens inventariados, e certidões negativas, 

excetuando-se aquelas que já tenham sido apresentadas na inicial, 

lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (art. 620, do NCPC).

Citem-se, após, o órgão do Ministério Público e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como as Fazendas Públicas 

Municipal, Estadual e Federal (art. 626, do NCPC), manifestando-se elas 

sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, 

em vinte (15) dias (artigo 629, do NCPC) ou atribuir valores, que poderão 

ser aceitos pelos interessados (artigo 634, do NCPC), manifestando-se 

expressamente.

Cite(m)-se, também, o(s) outro(s) herdeiro(s), se já não estiver(em) 

representado(s) por advogado. Caso comporte citação editalícia, desde já 

consigno o prazo de vinte dias.

 Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, artigo 628) e 

digam, em quinze (15) dias (artigo 637, do NCPC).

Se concordes, ao cálculo e digam, em cinco (05) dias (artigo 638, do 

NCPC).

Após, recolhidos os impostos devidos e encartados os comprovantes e 

as certidões negativas, à conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a presente como 

Mandado/Ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71339 Nr: 731-74.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENICIO BOEING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - 

OAB:14480

 Diante da apresentação dos Memoriais Escritos pelo Ministério Público, 

impulsiono os autos para intimar a parte denunciada para apresentação 

das Alegações Finais no prazo legal.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112755 Nr: 315-51.2018.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdF, LGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:OAB/MT 23125, 

Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo 

nos artigos 1196 e 1210 do Código Civil c/c artigos 558, 560 e 561 do CPC, 

DEFIRO a medida liminar postulada, pelo que DETERMINO a reintegração 

dos autores na posse do veículo CAR/CAMINHAO/CARROC ABT M. 

BENS/L 1620, placa DBB 0229, RENAVAM 00843901896.Caso seja 

estritamente necessário e havendo pedido nos autos para cumprimento da 

liminar, devidamente certificado pelo Oficial de Justiça, autorizo desde já o 

reforço policial.Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC). As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou 

dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (art. 212, §2º, 

CPC).Serve esta decisão como mandado de citação, intimação e 

reintegração.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92022 Nr: 697-49.2015.811.0087

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fran Presentes e Variedades ME., Francismara dos 

Santos Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Luiz Reffatti, JOSE ROQUE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hermes Feliciano de Deus 

Nery - OAB:13849

 Do exposto, declaro a ilegitimidade passiva do requerido Ademir Luiz 

Reffatti e, com fundamento no art. 546 do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO, declarando extinta a obrigação referente ao 

cheque nº 1028, no valor de R$ 5.544,00 (cinco mil quinhentos e quarenta 

e quatro reais), emitido em 28.02.2014 pela autora. Por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC.Custas e honorários advocatícios pelo requerido José Roque, os 

quais arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido.Proceda-se com a transferência do valor depositado em juízo para 

a conta do requerido José Roque informada às fls. 52. Após, com o 

trânsito em julgado, arquive-se.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83266 Nr: 2601-12.2012.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rosalina de Lima Dias, Leide Adaiane Lima Afanaci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO PESSOA FREIRE, JOAB DA SILVA 

PONTES, Jiovani da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos Rogério Pessoa Freire, Joab da 

Silva Pontes e Jiovani da Silva Lima, qualificados nos autos, referente ao 

crime descrito na queixa-crime.Intimem-se as partes.Ciência ao Ministério 
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Público.Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88052 Nr: 1251-18.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odinete de Fatima Taborda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) DETERMINAR ao 

INSS que CONCEDA o benefício de auxílio-doença NB. 606.608.640-9 a 

ODINETE DE FATIMA TABORDA (CPF 918.251.139-04), com data do início 

do benefício – DIB - em 24/06/2014, com RMI e RMA a serem calculadas 

pela autarquia previdenciária, na forma do art. 29, inciso II, da LBPS, com 

DIP a contar da intimação da presente decisão.b) Na forma do art. 311 do 

Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito da parte 

autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o INSS, no 

prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA em 

favor da parte autora; c) CONDENAR o INSS a PAGAR à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação), acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a 

contar da citação. Nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do 

Recurso Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser calculados com 

aplicação do índice de remuneração da poupança (TR) e a correção 

monetária pelo IPCA-E.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o 

valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca, sob pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil Reais).Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se 

nitidamente que o valor do proveito econômico não superará os mil 

salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 

3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83100 Nr: 2433-10.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelma Lima - ME, NELMA LIMA, Erivelton 

Moyses dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando os 

requeridos NELMA LIMA e ERIVELTON MOYSES DOS SANTOS ao 

pagamento do valor de R$ R$ 175.887,16 (cento e setenta e cinco mil, 

oitocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), com juros de 

mora e correção monetária a partir da citação.Condeno os requeridos em 

custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

providências e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86211 Nr: 2113-23.2013.811.0087

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues Del Papa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Pires de Andrade - 

OAB:7994-A/MT

 Na hipótese, os autos demonstram que procede a impugnação intentada 

pela impugnante, para fins de ver revogado o benefício deferido ao 

impugnado, pois presentes os elementos que dão indícios suficientes de 

que este não se enquadra na situação amparada pela Lei 1.060/50, tendo 

em vista que ao tempo da impugnação o impugnado era estudante de 

medicina e atualmente é médico atuante na comarca. Assinala-se ainda 

que, o valor atribuído à causa (R$ 104.315,40), foi por ele elegido, 

notadamente o valor perseguido na demanda, não sendo cabível a 

concessão do benefício em razão de eventual desproporcionalidade entre 

o valor da causa e os rendimentos declarados pelo autor. Assim, 

verifica-se que existem indícios suficientes para demonstrar que o 

impugnado não se enquadra na situação amparada pela Lei nº 1.060/50, 

de que não pode arcar com os ônus do processo, em prejuízo próprio ou 

de sua família. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a impugnação à 

assistência judiciária gratuita e REVOGO o benefício concedido. Intime-se 

o impugnado/requerente para recolher as custas processuais sobre o 

valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82795 Nr: 2129-11.2012.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLAM GOMES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Severino da Silva - 

OAB:12747/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DEFIRO o prosseguimento da pretensão executória nos seguintes 

termos:Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar 

o endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção do feito, na 

forma do art. 485, inciso III, do CPC.Decorrido o prazo sem o aporte do 

endereço, voltem-me os autos conclusos para extinção.Apresentado o 

endereço, cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.Não 

efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.Realizada a penhora na presença do 

executado, reputar-se-á devidamente intimado, dispensando a expedição 

de novos atos.Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado 

de citação, na forma do art. 915 e seguintes do CPC.Não encontrando o 

devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, procedendo na forma do art. 830 do CPC.Diante 

da cessão de crédito realizada entre o Banco Yamaha Motor do Brasil 

S.A. e a Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, 

defiro o pedido de sucessão processual, na forma do artigo 778, § 1º, 

inciso III e § 2º, do CPC.Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive 

no Distribuidor, e retifiquem-se a autuação e registros 

cartorários.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80482 Nr: 2309-61.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Del Papa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pires de Andrade - 

OAB:7994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o incidente de impugnação de assistência judiciária, 

Código 86211, foi julgado procedente, intime-se o requerente para recolher 

as custas processuais sobre o valor da causa, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90020 Nr: 2358-97.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augusto Boscolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Tiburcio de Oliveira - 

OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) DETERMINAR ao 

INSS que CONCEDA o benefício de auxílio-doença NB. 606.996.799-6 a 

JOSE AUGUSTO BOSCOLO (CPF 511.522.741-04), com data do início do 

benefício – DIB - em 22/07/2014, com RMI e RMA a serem calculadas pela 

autarquia previdenciária, na forma do art. 29, inciso II, da LBPS, com DIP a 

contar da intimação da presente decisão.b) Na forma do art. 311 do 

Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito da parte 

autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o INSS, no 

prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA em 

favor da parte autora; c) CONDENAR o INSS a PAGAR à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação), acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a 

contar da citação. Nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do 

Recurso Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser calculados com 

aplicação do índice de remuneração da poupança (TR) e a correção 

monetária pelo IPCA-E.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o 

valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca, sob pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil Reais).Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se 

nitidamente que o valor do proveito econômico não superará os mil 

salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 

3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84338 Nr: 298-88.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Cândido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ajuizada por PAULO ROBERTO CANDIDO em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO.

Liminar deferida às fls. 79, suspendendo a exigibilidade dos créditos 

tributários discutidos nos autos.

Contestação às fls. 82/86.

Às fls. 106 a parte autora informa que realizou a quitação do débito, 

pugnando pela extinção da ação ante a perda do objeto.

Manifestação do requerido às fls. 112 e 114.

É o relatório.

Decido.

Considerando que a parte autora realizou a quitação do débito discutido 

nos autos, verifica-se a ocorrência de perda do objeto do presente feito.

Assim, constatando-se a falta de interesse processual, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios pela parte autora, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §§ 8º e 10, do 

CPC.

Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113497 Nr: 905-28.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Carolina Colla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA - Instituto de Defesa Agropecuaria do 

Estado de Mato Grosso, Sedraf - Secretaria de Desevolvimento Rural e 

Agricultura Familiar, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva - OAB:22.373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, e em razão dos documentos e argumentos acostados a 

inicial, DEFIRO a liminar requerida, determinando que seja efetivada a 

abertura do cadastro da impetrante junto ao INDEA/MT, unidade de 

Guarantã do Norte/MT, até decisão final. Desta forma, notifique-se a 

autoridade apontada como coatora, com a liminar, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7º, 

inciso I, na Lei nº. 12.016/2009).Se as informações vierem acompanhadas 

de documentos, diga a impetrante, em 05 (cinco) dias.Prestadas as 

informações, vista ao Ministério Público, após, conclusos.Intime-se e 

cumpra-se com urgência.Serve a decisão como mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Bassan Junior, ELIMAR DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Ruy Barbosa 

Marinho Ferreira - OAB:OAB-MT 3.596-A

 ...É o relato necessário.Decido. A despeito das arguições defendidas pelo 

Douto Defensor do requerente, considero que não existem motivos que 

possam ensejar a revogação da prisão preventiva anteriormente 

decretada, pelo menos neste momento. É que quando decretada a 

segregação cautelar nos autos n° 3570-51.2017.811.0087 - 111234, 

afirmou-se que a medida era tomada porque se encontravam presentes os 

requisitos da prisão preventiva, especificamente a necessidade da 

garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.Não 

bastasse a fundamentação acima, o mesmo pedido já foi analisado por 

este juízo em três ocasiões anteriores, bem como em sede de Habeas 

Corpus, sem que, contudo, nenhum argumento novo fosse juntado aos 

autos, senão as mesmas alegações quanto à residência fixa, trabalho 

lícito etc. Neste passo, a matéria em apreciação é afetada pela preclusão 

consumativa, sendo inadmissível a sua reiteração, devendo caso 

irresignado recorrer às instâncias superiores.Assim, ante a não alteração 

da situação fático-jurídica, bem como pelo esgotamento da jurisdição deste 

magistrado em face da apreciação pretérita do pleito, e tudo mais que dos 

autos consta, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA, manejado pelo requerente ELIMAR DOS SANTOS SILVA, 

mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e 

motivos nela expostos.No mais, HOMOLOGO a desistência da testemunha 

de defesa formulada às fls. 577.Aguarde-se o retorno das cartas 

precatórias expedidas às fls. 504, 506 e 508.Com o retorno das cartas 

precatórias expedidas às fls. 504, 506 e 508, dou por encerrada instrução 

processual e, concedo às partes o prazo sucessivo de 5 (cinco) dias 

para apresentação de memoriais finais, devendo iniciar pelo Ministério 

Público.Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para sentença.Prestadas 

as informações solicitadas pelo E. TJMT (ofício 2/2018/GAB), cumpram-se 

as providências derradeiras.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112638 Nr: 222-88.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Bessa, Semildo Rogério Hobold, Zenil 

Aparecido de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pontes Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Alves de Matos - 

OAB:, Romildo Alves Matos - OAB:18173/0 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Trata-se de Mandado de Segurança proposto por Marcos Antonio Bessa, 

Semildo Rogério Hobold e Zenil Aparecido de Araújo em face e Antonio 

Pontes Sobrinho.

Compulsando detidamente os autos, verifico que à fl. 34, este juízo 

determinou que o procurador da parte autora emendasse a petição inicial, 

sob pena de indeferimento da exordial, conforme estabelecem os artigos 

321, § único e 330, IV, ambos do CPC.

Todavia, o procurador devidamente intimado, conforme DJE nº 10201, de 

20/02/2018, publicado em 21/02/2018, manteve-se inerte.

Logo, considerando o fato de que a parte requerente não promoveu ato 

que lhe competia, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, 

senão vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 321 do CPC:

Art. 321 - Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.

Posto isso, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do CPC, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 321 c/c art. 485, I, ambos do CPC.

 Custas à parte autora.

 P.R.I.C.

 Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113038 Nr: 538-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Rodrigues da Silva, Paulo Henrique Leite 

Brandão, Gisiane Alves de Oliveira, GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, Reinaldo 

Aparecido Mota, Valdeir Miguel da Silva, Hercules Sanches de Noronha, 

Roseli Fernandes dos Santos, Irineu Ferreira de Souza, CLEONICE DE 

SOUZA ROCHA, Josmar Keik Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Assim, DEFIRO o pedido de prisão domiciliar da acusada GISIANE ALVES 

DE OLIVEIRA, impondo como contracautela a instalação de monitoramento 

eletrônico por meio de tornozeleira.A acusada prestará compromisso 

perante o juízo de que permanecerá recolhida em sua residência, e dela 

somente sairá para consulta e exames médicos concernentes aos filhos.O 

descumprimento de quaisquer das obrigações conduzirá a nova 

decretação de prisão preventiva, ex vi do art. 312 do CPP.Cientifique-se 

desta decisão o Comando da Polícia Militar. Em caso de descumprimento 

das obrigações, fica desde já a autoridade policial autorizada a proceder a 

prisão em flagrante da acusada pelo crime de desobediência.Oficie-se 

com urgência à Superintendência de Gestão de Cadeias do Estado de 

Mato Grosso, requerendo o envio do sistema de monitoramento eletrônico 

- “Tornozeleira Eletrônica”, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), 

devendo ser anexada ao ofício cópia desta decisão.Oficie-se a Cadeia 

Pública de Peixoto de Azevedo/MT, requisitando a instalação do 

monitoramento eletrônico – tornozeleira na acusada GISIANE ALVES DE 

OLIVEIRA.Prestado o compromisso de bem cumprir as obrigações 

impostas e instalado o monitoramento eletrônico, proceda à imediata 

alimentação do Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ com a 

exclusão dos dados pessoais da acusada GISIANE ALVES DE 

OLIVEIRA.Intime-se a acusada, a defesa e o Ministério Público.SERVE A 

DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA E 

ALVARÁ DE SOLTURA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30460 Nr: 1920-18.2007.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobras Distribuidora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telier Montagner & Costa Ltda - ME (Auto 

Posto Cidade), Fabiani Telier Montagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: alline Billerbeck Fontoura - 

OAB:OAB/MS 11.083, Nelson da Costa Araujo Filho - OAB:OAB/MS 

3.512, Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:7670/MT, Rogério 

Nunes Guimarães - OAB:6569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, Euclides Ribeiro S. Junior - 

OAB:OAB/MT 5222

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de vista dos autos ao requerente, 

para manifestação em relação ao petição de fls. 296/320, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113497 Nr: 905-28.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Carolina Colla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA - Instituto de Defesa Agropecuaria do 

Estado de Mato Grosso, Sedraf - Secretaria de Desevolvimento Rural e 

Agricultura Familiar, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva - OAB:22.373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Ana 

Maria da Silva, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88956 Nr: 1816-79.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ESPECIAL ajuizada por ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA em face 

do INSS – INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não compareceu à 

audiência realizada em 05.11.2015. Na oportunidade, a advogada do autor 

alegou que este estaria em tratamento de câncer em Barretos/SP, razão 

pela qual foi conferido o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o 

alegado.

Após solicitar novo prazo para apresentação de prova, a parte autora 

informou que o requerente não mais entrou em contato com a causídica.

Tentada a intimação pessoal do autor, esta não se realizou em razão dele 

não se encontrar em sua residência. Não obstante o oficial de justiça ter 

deixado recado com populares para que o autor entrasse em contato, este 

permaneceu inerte.

Assim, diante da falta de provocação pela parte autora, vez que sequer 

entrou em contato com sua advogada para dar prosseguimento ao feito, a 

extinção da ação é a medida que se impõe.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do CPC:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas pela parte autora, suspensas em razão da concessão da 

gratuidade judiciária.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88743 Nr: 1754-39.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Maria Holschuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) DETERMINAR ao 

INSS que CONCEDA o benefício de auxílio-doença NB. 603647643-8 a 

ELAINE MARIA HOLSCHUCH (CPF 002.182.091-00), com data do início do 

benefício – DIB - em 12/07/2014, com RMI e RMA a serem calculadas pela 

autarquia previdenciária, na forma do art. 29, inciso II, da LBPS, com DIP a 

contar da intimação da presente decisão.b) Na forma do art. 311 do 

Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito da parte 

autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o INSS, no 

prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA em 

favor da parte autora; c) CONDENAR o INSS a PAGAR à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação), acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a 

contar da citação. Nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do 

Recurso Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser calculados com 

aplicação do índice de remuneração da poupança (TR) e a correção 

monetária pelo IPCA-E.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o 

valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca, sob pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil Reais).Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se 

nitidamente que o valor do proveito econômico não superará os mil 

salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 

3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41683 Nr: 1063-30.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DE FRANÇA DIAS, MARTA LUCIA 

DUARTE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

pelo BANCO DO BRASIL SA em face de NILTON DE FRANÇA DIAS e 

MARTA LUCIA DUARTE DIAS, todos qualificados nos autos.

Conforme se depreende dos autos, às fls. 116/123 as partes informam 

que entabularam acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos a 

transação de fls. 116/123, celebrada nestes autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, cancelo a penhora realizada às fls. 102 e JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso III, 

b, e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90117 Nr: 2438-61.2014.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DE FRANÇA DIAS, MARTA LUCIA DUARTE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A OAB/MT

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos por NILTON DE 

FRANÇA DIAS e MARTA LÚCIA DUARTE DIAS em face do BANCO DO 

BRASIL S.A., todos qualificados nos autos.

Considerando que as partes entabularam acordo nos autos da execução 

em apenso (código 41683), verifica-se a ocorrência de perda do objeto do 

presente feito.

Assim, constatando-se a falta de interesse processual, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88503 Nr: 1603-73.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Santana Fogaça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) DETERMINAR ao 

INSS que CONCEDA o benefício de auxílio-doença NB. 607.046.891-4 a 

SIRLENE SANTANA FOGAÇA (CPF 893.523.782-53), com data do início do 

benefício – DIB - em 28/07/2014, com RMI e RMA a serem calculadas pela 

autarquia previdenciária, na forma do art. 29, inciso II, da LBPS, com DIP a 

contar da intimação da presente decisão.b) Na forma do art. 311 do 

Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito da parte 

autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o INSS, no 

prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA em 

favor da parte autora; c) CONDENAR o INSS a PAGAR à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação), acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a 

contar da citação. Nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do 

Recurso Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser calculados com 

aplicação do índice de remuneração da poupança (TR) e a correção 

monetária pelo IPCA-E.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o 

valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca, sob pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil Reais).Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se 

nitidamente que o valor do proveito econômico não superará os mil 

salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 

3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83161 Nr: 2494-65.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edoel José Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Dessa forma, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONDENANDO o Requerido a 

PAGAR ao requerente o valor correspondente a 30 (trinta) bezerros, 

conforme valor atual de mercado, o que deverá ser apurado em liquidação 

de sentença.CONDENO O REQUERIDO ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do 

Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor da 

condenação.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 680 de 924



providências e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83163 Nr: 2496-35.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edoel José Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Niltoned Miranda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Dessa forma, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONDENANDO o Requerido a 

PAGAR ao requerente o valor correspondente a 15 (quinze) bezerros, 

conforme valor atual de mercado, o que deverá ser apurado em liquidação 

de sentença.CONDENO O REQUERIDO ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do 

Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor da 

condenação.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

providências e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83094 Nr: 2427-03.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Pereira Gomes, Claudineia Izidoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONADEL GUIMARÃES & CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT, Rosilene Marcelo - OAB:8886

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno os autores ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que 

fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Suspensa a exigibilidade em razão 

da concessão da gratuidade judiciária.Intimem-se.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87042 Nr: 441-43.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santo Castro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita da Silva Marafon - 

OAB:12275-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) DETERMINAR ao 

INSS que CONCEDA o benefício de aposentadoria por invalidez NB. 

604.126.393-5 a SANTO CASTRO DE LIMA (CPF 355.247.230-49), com 

data do início do benefício – DIB - em 23/12/2013, com RMI e RMA a serem 

calculadas pela autarquia previdenciária, na forma do art. 29, inciso II, da 

LBPS, com DIP a contar da intimação da presente decisão.b) Na forma do 

art. 311 do Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito 

da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o 

INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor da parte autora; c) 

CONDENAR o INSS a PAGAR à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a contar da citação. 

Nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser calculados com aplicação 

do índice de remuneração da poupança (TR) e a correção monetária pelo 

IPCA-E.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o cumprimento da 

presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, sob pena de 

multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 (dois mil Reais).Autarquia 

isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Apesar de tratar-se 

de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o valor do proveito 

econômico não superará os mil salários mínimos, de forma que, forte no 

disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O 

REEXAME NECESSÁRIO.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112755 Nr: 315-51.2018.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdF, LGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:OAB/MT 23125, 

Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Pedro 

Henrique Gonçalves, Ana Carolina Lenzi e Gefferson Cavalcanti Paixão, 

para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), 

devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87554 Nr: 838-05.2014.811.0087

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Priscilla Josainy Aparecida Portes Galvani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Uemura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação à concessão do benefício de gratuidade 

judiciária concedida no bojo do processo apenso, 2341-95.2013.811.0087, 

por meio do qual a beneficiária da AJG pretende a remoção da 

inventariante nomeada para gerir o patrimônio do espólio deixado por 

NELSON UEMURA, no processo de inventário 987-35.2013.811.0087.

Citada, a impugnada deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação.

Vieram-me conclusos.

Aduz a impugnante que a concessão da gratuidade judiciária não é cabível 

no presente caso, eis que a impugnada exerce a profissão de dentista, e 

em razão disso, presumidamente, teria condições de arcar com as custas 

e despesas processuais.

A impugnação, no entanto, é improcedente.

Ainda que a profissão da impugnada seja de dentista, não trouxe a 

impugnante nenhum elemento que afastasse, de per si, a condição de 

hipossuficiência financeira da parte impugnada, devendo ser mantido o 

benefício.

Não obstante a declaração de hipossuficiência anexada no bojo da ação 

de remoção de inventariante de código 2341-95.2013.811.0087 é de se 

observar que apesar do expressivo patrimônio deixado, a título de 

herança, pelo pai da impugnada, é a impugnante/inventariante que está na 

administração plena e completa dos bens, não tendo, ao menos pelo que 

se noticia nos autos, a impugnada gozo ou fruição de qualquer bem que 

lhe seria de direito.

Assim, diante da declaração de hipossuficiência e não estando a 

impugnada no gozo dos bens que compõe o acervo hereditário, é de ser 

mantido o benefício da gratuidade judiciária e julgada improcedente a 

presente impugnação.

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, julgo improcedente a impugnação à concessão de assistência 

judiciária gratuita.

Condeno a impugnante nas custas. Não tendo havido manifestação da 

impugnada, deixo de condenar a impugnante em honorários 

sucumbenciais.
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Apresentadas as primeiras declarações às folhas 22/26.

Intimem-se.

Com o trânsito, desapensar e arquivar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94163 Nr: 1777-48.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaides dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94122 Nr: 1759-27.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petronio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89760 Nr: 2170-07.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertina Correa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenar a parte 

requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual, a ser 

apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da perda ocorrida na 

conversão da moeda de cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir 

sobre as demais verbas percebidas, nos termos da Lei Federal nº 

8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças que forem 

apuradas, respeitada a prescrição quinquenal.Fixo os juros moratórios em 

6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, sendo 

acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em 

julgado.Determino a liquidação de sentença, a fim de apurar a existência 

de efetiva defasagem remuneratória da servidora e em sendo constatada 

a defasagem, aquilatar o percentual devido. Aplicando-se o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada 

parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, 

quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica. 

Condeno a parte ré ao reembolso das custas e despesas processuais 

efetivamente incorridas, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado na 

condenação.Desentranhe-se a petição de fls. 46/48, por ter sido subscrita 

por causídica sem procuração nos autos.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88165 Nr: 1349-03.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenar a parte 

requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual, a ser 

apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da perda ocorrida na 

conversão da moeda de cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir 

sobre as demais verbas percebidas, nos termos da Lei Federal nº 

8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças que forem 

apuradas, respeitada a prescrição quinquenal.Fixo os juros moratórios em 

6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, sendo 

acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em 

julgado.Determino a liquidação de sentença, a fim de apurar a existência 

de efetiva defasagem remuneratória da servidora e em sendo constatada 

a defasagem, aquilatar o percentual devido. Aplicando-se o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada 

parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, 

quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica. 

Condeno a parte ré ao reembolso das custas e despesas processuais 

efetivamente incorridas, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado na 

condenação.Sentença sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80973 Nr: 307-84.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serras & Ferramentas Nortão Ltda, Ivan da 

Silva Almeida, Elizangela Alves Silveira Almeida, Gilvanio Almeida, Paulina 

Vassoler Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Tadeu Dal Agnol - 

OAB:10843-A/MT, Fabiano Paulo Constantini - OAB:OAB/MT 13433A

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e extinto 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a pagar o valor 

correspondente às Notas de Crédito Comercial nº 40/01464-9 e 

40/01549-1, com juros de mora e correção monetária a partir da citação, 

abatido do montante total a comissão de permanência, a ser apurado em 

liquidação de sentença.Condeno os requeridos em custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as providências e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86110 Nr: 2032-74.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuel Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a)determinar ao 

INSS que CONCEDA o benefício assistencial NB. 700.443.380-4, no valor 

de um salário-mínimo, à MANUEL FERREIRA DA SILVA, com data do início 

do benefício – DIB - em 10/09/2013 com RMI e RMA a serem calculados 

pela Autarquia Previdenciária, excluído os meses de junho a outubro de 

2017, cuja renda foi superior a ½ salário mínimo per capta.b) Na forma do 

art. 311 do Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito 

da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o 

INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício assistencial em 

favor da parte autora; c) CONDENAR o INSS a PAGAR à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação), acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a 

contar da citação. Nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do 

Recurso Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser calculados com 

aplicação do índice de remuneração da poupança (TR) e a correção 

monetária pelo IPCA-E.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o 

valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca, sob pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil Reais).Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se 

nitidamente que o valor do proveito econômico não superará os mil 

salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 

3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89376 Nr: 1947-54.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:a) 

reconhecer o exercício de trabalho rural, na condição de segurado 

especial, nos períodos de 01.04.1987 ATÉ 01.04.1992; alcançando o total 

de 60 meses. b) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria por 

idade, na modalidade híbrida (NB 164.903.265-7) à APARECIDA TAVARES 

DA SILVA (CPF 200.693.448-17), nos moldes do art. 48, parágrafo 3º, da 

Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB - em 25.07.2014, com 

RMI e RMA a serem calculadas pelo INSS.c) Na forma do art. 311 do 

Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito da parte 

autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o INSS, no 

prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de APOSENTADORIA POR 

IDADE em favor da parte autora; d) condenar o INSS a pagar à parte 

autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as 

parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à 

propositura da presente ação), acrescidos de juros e correção monetária. 

Conforme o decidido pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão 

ser calculados com o índice de remuneração da poupança (TR) e a 

correção monetária pelo IPCA-E.Concedo o benefício de gratuidade 

judiciária.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I, do CPC. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32288 Nr: 1187-18.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Paradão Ltda, Telier Montagner & Costa 

Ltda - ME (Auto Posto Cidade)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verônica L C Conceição - 

OAB:OAB/MT 7950

 Trata-se de Impugnação ao Plano de Recuperação Judicial previsto nos 

autos de código 30662 no que tange à Petrobrás Distribuidora S/A, 

realizada pelo Ministério Público Estadual.

Aduz o Ministério Público, em síntese, ser impossível a compensação de 

créditos/débitos entre as empresas recuperandas e a Petrobrás 

Distribuidora S/A, visto que os supostos títulos ao portador, que não se 

encontram nos autos, segundo informações da sociedade de economia 

mista referem-se à Petrobrás Petróleo Ltda. e não a ela.

 Manifestação das recuperandas apresentada às fls. 22/27.

Manifestação da administradora judicial aportada às fls. 28/30, 

desfavorável à impugnação.

A Petrobrás Distribuidora S/A manifestou-se às fls. 31/33, solicitando o 

ingresso no feito como litisconsorte da parte autora.

É o relatório.

Decido.

A impugnação é intempestiva.

Dispõe o artigo 8º da Lei nº 11.101/05 que:

 “Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação 

referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor 

ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz 

impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de 

qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou 

classificação de crédito relacionado.”

No caso, o edital contendo a relação de credores foi publicado em 

07.03.2018 (conforme fls. 1.120 dos autos de código 30662), enquanto 

que a impugnação ao plano de recuperação judicial data de 26.05.2008, 

tendo sido ultrapassado, portanto, o prazo legal.

Ainda que se considere como termo inicial a data de intimação pessoal do 

Ministério Público, que ocorreu em 05.05.2008, mesmo assim o prazo já 

havia se findado na data da apresentação da impugnação.

Diante do exposto, deixo de analisar o mérito da impugnação e julgo extinto 

o processo nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

 Traslade-se cópia aos autos principais e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82186 Nr: 1520-28.2012.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luína Indústria e Comercio de Madeiras LTDA EPP, 

Antonio Cozer, IVANETE DA COSTA COZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB 3.056/MT

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos nos presentes 

embargos à execução, tão somente para declarar a nulidade da cláusula 

contratual do subitem b.1 do item 4 do contrato de fls. 11/17 dos autos em 

apenso, julgando assim extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Pela sucumbência recíproca, honorários 

compensados (Súmula nº 306 do STJ).Custas em proporção por ambas as 

partes. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, junte-se cópia aos autos 

principais, certifique-se, procedendo às anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94400 Nr: 1934-21.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberta Siqueira de Souza Antonello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 
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acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94439 Nr: 1956-79.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Almeida Queiroz Hendges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94311 Nr: 1875-33.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Maria Lunkes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94490 Nr: 1992-24.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94173 Nr: 1787-92.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Vieira Horas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94228 Nr: 1817-30.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94440 Nr: 1957-64.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Quirino Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94505 Nr: 2007-90.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite Corezola Biazus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94445 Nr: 1962-86.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Terezinha Borsatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94234 Nr: 1823-37.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Daiane Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94497 Nr: 1999-16.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94502 Nr: 2004-38.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Marise Walz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94437 Nr: 1954-12.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETE DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94390 Nr: 1924-74.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edira Maria Travessini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94498 Nr: 2000-98.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joziane Quirino Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 685 de 924



acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94308 Nr: 1872-78.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jilquimbergue Holsbak Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94229 Nr: 1818-15.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94169 Nr: 1783-55.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelli Fatima Prudente de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94483 Nr: 1985-32.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Galdino Siqueira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94264 Nr: 1840-73.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BRANDINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94233 Nr: 1822-52.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irenilda Martins Correa Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94623 Nr: 2078-92.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Cervigni Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 
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- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94170 Nr: 1784-40.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piedade Pires de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94230 Nr: 1819-97.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94307 Nr: 1871-93.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Brasil da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94269 Nr: 1845-95.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cira Pedrosa de Souza Matheus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87618 Nr: 896-08.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ARAUJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO E COBRANÇA DE 

AMPARO SOCIAL – LOAS ajuizada por RENATO ARAUJO RIBEIRO em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ajuizada 

em 21.05.2014.

Analisando detidamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência 

do presente feito com os autos tombados sob o nº 

3041-08.2012.811.0087 - código 83705, ajuizado em 10.12.2012.

Com a análise das duas ações, resta demonstrado que se trata de ações 

em que constam as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo 

pedido, verificando-se assim, a ocorrência da litispendência.

Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Após as anotações necessárias, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89539 Nr: 2029-85.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronica Aparecida Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daline Bueno Fernandes - 

OAB:15.847 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim, nos termos do indigitado artigo, tem direito ao benefício 

assistencial consistente em um salário mínimo mensal o idoso com mais de 

65 anos de idade e a pessoa portadora de deficiência, desde que, em 

ambos os casos, haja comprovação da insuficiência de recursos 

financeiros para sua adequada mantença. Cediço que a jurisprudência 

ampliou a interpretação conferida ao termo deficiente para incluir no 

campo de incidência da norma aquelas pessoas que por razões 

transitórias não enquadradas especificamente no conceito médico de 

deficientes, estejam incapazes, por razões de saúde, de exercer seus 
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afazeres diários, necessitando de auxílio contínuo de terceiros. No caso 

sob análise, o requisito deficiência não restou comprovado. Conforme 

laudo pericial de fls. 64/67, a doença da autora (epilepsia) não a impede de 

trabalhar e ter uma vida normal, desde que tome as medicações indicadas 

para a patologia. Ainda, o requisito de insuficiência de recursos 

financeiros também não foi preenchido, haja vista que a autora reside com 

o irmão, que até julho de 2016 possuía renda que variava de R$ 1.038,34 a 

R$ 2.291,70. Após, ele passou a contribuir perante o INSS, tendo como 

base o salário de contribuição no valor de 01 salário mínimo. No mais, ficou 

demonstrado no relatório social de fls. 58/60 que a autora passa a maior 

parte do tempo na residência de sua genitora, que possui renda 

equivalente a 02 salários mínimos. Assim, ausente comprovação dos 

requisitos que ensejam a concessão do benefício assistencial pleiteado, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante ao 

exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Custas e honorários advocatícios pela 

parte autora, suspensos em razão do deferimento da gratuidade judiciária. 

Intimem-se Transitado em julgado ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88748 Nr: 1756-09.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olmiro Alves Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em 

face de OLMIRO ALVES GALVÃO, ambos qualificados nos autos.

Citado (fls. 72), o requerido não se manifestou nos autos.

Às fls. 75 a parte autora requer a extinção da ação em razão do 

pagamento da dívida.

Diante disso, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro 

no art. 485, VI, do CPC.

Custas pelo requerido.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83775 Nr: 3111-25.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ocleres Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT, A. C. DE 

OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Considerando a ausência de instrumento procuratório do requerido A.C. 

de Oliveira Junior ME, intime-o para que proceda com a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revelia.

 Após, determino a intimação das partes para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se desejam produzir outras provas, além das carreadas nos 

autos, especificando e justificando a necessidade em caso positivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87919 Nr: 1135-12.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozir Castro da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT/12.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de demanda objetivando a concessão de AUXÍLIO DOENÇA ou 

APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ, proposta em face do INSS.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar, no entanto encontra-se atualmente incapacitado e 

insuscetível para o exercício de qualquer atividade laborativa.

Juntou documentos.

Em contestação o INSS pugna pela improcedência dos pedidos.

Ausente a parte autora na audiência designada para 27.06.2017. Na 

oportunidade, o advogado do autor solicitou prazo para apresentar 

justificativa da ausência deste, o que não foi realizado.

Relatei o essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO

Compulsando os autos, verifico que a parte autora devidamente intimada 

para comparecer à audiência, não se fez presente. Oportunizado à parte 

justificar a ausência, esta não o fez, limitando-se a dizer que ainda 

continua enfermo.

Apesar das alegações autorais, designada audiência para coleta de prova 

testemunhal e depoimento pessoal do autor, este não se fez presente, 

apesar de devidamente intimado.

Assim, preclusa a faculdade de produção de prova oral.

As provas documentais são insuficientes para comprovar o direito 

alegado, pois não foram capazes de atestar a qualidade de segurado 

especial e, sendo ônus da parte autora produzir a prova obrigatória do 

seu direito, o indeferimento do pedido inicial é medida que se impõe.

Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na exordial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Custas e honorários pelo autor, estes em R$ 200,00 (duzentos Reais), 

suspensos em razão da gratuidade.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85678 Nr: 1635-15.2013.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se carta precatória para realização de estudo psicossocial na 

residência da requerida, conforme determinado às fls. 65.

Com a juntada do laudo, vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência, por tratar-se de processo pertencente à Meta 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84441 Nr: 396-73.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Leonice de Queiroz, Valdomiro Cangant

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e determino que o INSS: a) CONCEDA 

o benefício assistencial NB. 5296848132, no valor de um salário-mínimo, à 

ROSALINA LEONICE DE QUEIROZ, a contar da DER; b) PAGUE à parte 

autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as 

parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à 

propositura da presente ação). Na atualização do valor devido, deve-se 

aplicar exclusivamente o critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 

11.960/2009.Intime-se o INSS para implantar o benefício.Autarquia isenta 

de custas, na forma da Lei Estadual nº 7.603/2001.Fixo os honorários 

sucumbenciais em 15% sobre o valor das prestações vencidas, na forma 

do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil 

vigente.Transitado em julgado ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83090 Nr: 2423-63.2012.811.0087
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arno José Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento de 

honorários sucumbenciais.

Intime-se o devedor, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87399 Nr: 726-36.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otair Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genair Bento Rodrigues, Rosely Bento 

Rodrigues, Lucigleyci B. Rodrigues, Naildo de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do 

processo, requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção com fulcro no art. 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87550 Nr: 835-50.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Profirio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Gussi - 

OAB:11259-B/MT, Alessandra de Castro Perez - OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] No caso, considerando que o contrato entabulado entre as partes 

previu apenas a contribuição financeira da parte requerente para as obras 

de eletrificação, inexistindo ajuste acerca da devolução de valores, incide, 

na espécie, o prazo prescricional de 03 (três) anos, fixado no art. 206, § 

3°, IV, do Código Civil. Ressalta-se que, em se tratando de pagamento em 

prestações sucessivas, como no caso, o termo inicial para contagem do 

prazo prescricional deve ser a data do vencimento de cada prestação, ou 

seja, a prescrição atinge apenas as prestações e não o direito em si. 

Assim, considerando que o requerente pretende a restituição do que foi 

indevidamente pago (prestações cobradas desde a época da 

contratação), a prescrição atingirá efetivamente as prestações pagas 

antes do triênio anterior à propositura da ação. E, tendo em vista que a 

última parcela de cobrança se deu em 27.04.2011 e a ação foi proposta 

em 05.05.2014, há que se reconhecer a ocorrência da prescrição, eis que 

ultrapassado o prazo de 03 (três) anos, fixado no art. 206, § 3º, IV, do 

Código Civil. DISPOSITIVO Anto o exposto, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência 

de prescrição. Custas pela parte autora, bem como honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor 

atualizado da causa, suspensos em razão do deferimento da gratuidade 

judiciária. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86859 Nr: 283-85.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Sul Motos Ltda-ME, José Clovis Becker, 

Cristina Porfirio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Garcia Rigolin - 

OAB:16691-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/PR 

8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando os 

requeridos CENTRO SUL MOTOS LTDA-ME, JOSÉ CLOVIS BECKER e 

CRISTINA PORFIRIO DOS SANTOS, ao pagamento do valor de R$ 

132.678,05 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e 

cinco centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da 

citação.Condeno os requeridos em custas e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, 

do Código de Processo Civil.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as providências e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34666 Nr: 778-08.2009.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, CONSOLIDO a 

propriedade e posse do bem, plena e exclusiva, à Requerente, 

confirmando a liminar outrora deferida.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor 

da condenação.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as providências e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86776 Nr: 211-98.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Martins Roseno de Oliveira, Fabiana Aparecida 

Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de processo pertencente à Meta 2 do CNJ, abra-se vistas as 

partes para breve manifestação acerca do estudo psicosocial de fls. 

57/61.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89753 Nr: 2164-97.2014.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJGC, GJGC, Teresa Jonas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:a) 

determinar que o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, CONCEDA o benefício 

de PENSÃO POR MORTE à RAFAELA JONAS GONÇALVES COSTA e 

GUILHERME JONAS GONÇALVES COSTA, nos moldes do art. 74 e 

seguintes, da Lei 8.213/91, a contar de 03/10/2013, com RMI e RMA a 

serem calculadas pelo INSS.b) condenar o INSS a pagar à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação). Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a 

inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios devem ser equivalentes aos 

índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança (STJ, REsp 

1.270.439/PR, 1ª Seção, Relator Ministro Castro Meira, 26/06/2013). No 

que tange à correção monetária, permanece a aplicação da TR, como 

estabelecido naquela lei, e demais índices oficiais consagrados pela 

jurisprudência.c) Fixo a data do óbito do segurado FRANCISCO DAS 

CHAGAS GONÇALVES COSTA (CPF 012.767.598-19) como termo inicial 

para as diferenças devidas à parte autora.Autarquia isenta de custas, na 

forma da Lei Estadual 7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 

10% sobre o valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil vigente.Requisite a 

SECRETARIA o cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do 

INSS da Comarca.Intimem-se.Decorrido o prazo, com ou sem recurso, 

remetam-se os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

razão da remessa necessária, nos termos do art. 496, parágrafo 1º do 

CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87211 Nr: 574-85.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ALEXANDRE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e extingo o feito com 

resolução de mérito. Concedo o benefício de gratuidade judiciária.Custas e 

honorários pelo autor. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o 

valor atualizado da causa.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112052 Nr: 4065-95.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Aguillar de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pela parte requerente.Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“[...] a 

orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a 

qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de 

contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e 

mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo 

judicial nos seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a 

respeito da qual não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese 

possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial 

ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.[...]” Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando este a fluir da data de 

juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, 

NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a 

data de 04.07.2018, às 15h30min.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112602 Nr: 201-15.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pela parte requerente.Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“[...] a 

orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a 

qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de 

contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e 

mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo 

judicial nos seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a 

respeito da qual não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese 

possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial 

ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.[...]” Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando este a fluir da data de 

juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, 

NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a 

data de 04.07.2018, às 15h30min.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112564 Nr: 178-69.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Cilva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:OAB/MT 23125, 

Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por 

MARIA APARECIDA DA CILVA em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 
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expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“[...] a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.[...]”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (art. 344, NCPC).

Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 

04.07.2018, às 13h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112024 Nr: 4041-67.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zemar de Fatima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pela parte requerente.Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“[...] a 

orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a 

qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de 

contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e 

mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo 

judicial nos seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a 

respeito da qual não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese 

possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial 

ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.[...]” Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando este a fluir da data de 

juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, 

NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a 

data de 04.07.2018, às 13h30min.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112030 Nr: 4046-89.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Pedro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pela parte requerente.Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“[...] a 

orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a 

qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de 

contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e 

mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo 

judicial nos seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a 

respeito da qual não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese 

possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial 

ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.[...]” Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando este a fluir da data de 

juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, 

NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a 

data de 04.07.2018, às 13h30min.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112354 Nr: 17-59.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana da Silva Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por 

SEBASTIANA DA SILVA MACEDO em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Verifica-se que a parte autora apôs sua impressão digital no instrumento 

particular de procuração de fls. 14.

Todavia, a legislação pátria exige, no caso de analfabetos, a utilização de 

instrumento público ou particular, assinado a rogo e contendo a assinatura 

de duas testemunhas (art. 595 do Código Civil).

Deste modo, intime-se a parte autora para sanar o defeito de 

representação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111845 Nr: 3921-24.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE INÊS KNOPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pela parte requerente.Deixo de designar audiência de 
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conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“[...] a 

orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a 

qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de 

contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e 

mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo 

judicial nos seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a 

respeito da qual não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese 

possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial 

ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.[...]” Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando este a fluir da data de 

juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, 

NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a 

data de 30.05.2018, às 13h30min.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110687 Nr: 3264-82.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelino Evangelista Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pela parte requerente.Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“[...] a 

orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a 

qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de 

contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e 

mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo 

judicial nos seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a 

respeito da qual não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese 

possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial 

ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.[...]” Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando este a fluir da data de 

juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, 

NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a 

data de 30.05.2018, às 13h30min.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111176 Nr: 3537-61.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lecir Rodrigues Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pela parte requerente.Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“[...] a 

orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a 

qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de 

contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e 

mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo 

judicial nos seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a 

respeito da qual não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese 

possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial 

ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.[...]” Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando este a fluir da data de 

juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, 

NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a 

data de 30.05.2018, às 13h30min.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110688 Nr: 3265-67.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pela parte requerente.Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“[...] a 

orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a 

qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de 

contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e 

mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo 

judicial nos seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a 

respeito da qual não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese 

possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial 

ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.[...]” Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando este a fluir da data de 

juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, 

NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a 

data de 30.05.2018, às 13h30min.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 3830-31.2017.811.0087
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Castro e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pela parte requerente.Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“[...] a 

orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a 

qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de 

contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e 

mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo 

judicial nos seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a 

respeito da qual não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese 

possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial 

ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.[...]” Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando este a fluir da data de 

juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, 

NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a 

data de 30.05.2018, às 13h30min.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110686 Nr: 3263-97.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pela parte requerente.Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“[...] a 

orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a 

qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de 

contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e 

mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo 

judicial nos seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a 

respeito da qual não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese 

possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial 

ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.[...]” Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando este a fluir da data de 

juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, 

NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a 

data de 30.05.2018, às 13h30min.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110911 Nr: 3415-48.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acelino Machado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pela parte requerente.Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“[...] a 

orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a 

qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de 

contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e 

mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo 

judicial nos seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a 

respeito da qual não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese 

possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial 

ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.[...]” Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando este a fluir da data de 

juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, 

NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a 

data de 30.05.2018, às 13h30min.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111134 Nr: 3523-77.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por 

EVA MARIA DE JESUS em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos.

Verifica-se que a parte autora apôs sua impressão digital no instrumento 

particular de procuração de fls. 14.

Todavia, a legislação pátria exige, no caso de analfabetos, a utilização de 

instrumento público ou particular, assinado a rogo e contendo a assinatura 

de duas testemunhas (art. 595 do Código Civil).

Deste modo, intime-se a parte autora para sanar o defeito de 

representação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110247 Nr: 3059-53.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jozeilda dos Santos Fonseca, RUTH FERREIRA BORGA, 

Pedro Célio Rodrigues Moragas, Aparecida da Silva Ananias, Odete 

Martins Balbino, Elson José Pereira, Luiz Chaves dos Santos, Elisangela 

Machado Trindade, Lenir de Fatima Paiva, Lucas Fernandes Bento, Gilmar 

José Pereira, Eliton Soboleski, Ozeas de Oliveira Costa, Celia Miriam 

Aparecida Ercolim, Pedro Célio Rodrigues Moragas, Simone Pereira da 

Silva, Amarildo Sanches, Elcione Ferreira de Souza, Elson José Pereira, 

Nera Jorge dos Reis, Neuza de Oliveira, Angela Maria de Jesus, Cristina 

Aparecida da Silva, Eneusa Joaquina Silva Menezes, Antonio Alves Lima, 

Maria Magalhães Farias, Dirce Aparecida Bach, Maria Edine de Oliveira, 

Dayane Constante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. Serviços Administrativos Ltda, Marcos 

Antonio Pavan, Everaldo Aparecido Pavan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito, a documentação não permite sequer aferir a renda ou o 

patrimônio dos exequentes, do qual apenas se observa a execução em 

valor superior à R$600.000,00 (seiscentos mil reais), não se vislumbrando 

nestes a figura de pessoas economicamente necessitadas.Os 

documentos carreados são insuficientes para possibilitar a concessão da 

benesse, uma vez que não denotam que os exequentes ficaram 

impossibilitados ou mesmo que teria dificuldades de arcar com as custas 

do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Insta 

salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, 

destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem 

deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra 

no caso concreto.Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de 

miserabilidade dos requerentes, o não acolhimento do pedido de 

concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do 

exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.Intimem-se os requerentes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o pagamento das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

preceitua o artigo 290 do NCPC.Com a juntada do comprovante do 

adimplemento das custas processuais, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94267 Nr: 1843-28.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Mafini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a parte requerida a incorporar à remuneração da autora o 

percentual, a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de cruzeiro real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas percebidas, nos termos 

da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças 

que forem apuradas, respeitada a prescrição quinquenal.Fixo os juros 

moratórios em 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 

11.960/2009, sendo acrescidos com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

do trânsito em julgado.Determino a liquidação de sentença, a fim de apurar 

a existência de efetiva defasagem remuneratória da servidora e em sendo 

constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Aplicando-se o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que 

cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, 

quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica. 

Condeno a parte ré ao reembolso das custas e despesas processuais 

efetivamente incorridas, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado na 

condenação.Sentença sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34214 Nr: 330-35.2009.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João José Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29886 Nr: 1358-09.2007.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basilio Artifão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Antoniazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994

 Encerrada a instrução, não havendo questões a serem resolvidas, 

concedo às partes o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para apresentação 

de memoriais finais.

No prazo, esclareça o autor acerca do alegado encerramento do contrato 

(fls. 147), tendo em vista que, acaso os contratos de compra e venda dos 

tratores discutidos na ação foram rescindidos, não há razões para a 

continuidade da ação, por ausência de interesse processual.

Após, façam-me imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87256 Nr: 1158-55.2014.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I Cusin ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte requerida.

Em que pese as alegações do requerente, entende-se que compete ao 

próprio interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço do requerido. A outro giro, é certo que o banco 

requerente possui meios e sistemas próprios para a busca de endereço, 

não se fazendo necessário a transferência desta função ao Judiciário.

Assim, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço constante às 

fls. 55.

Intime-se o requerente para dar seguimento ao feito, informando o 

endereço do requerido no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo sem a apresentação do endereço, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para extinção.

Apresentado o endereço, cite-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88733 Nr: 1753-54.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Alencar de Oliveira - 

OAB:MT/16.087

 Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar a prática, em tese, do 

delito previsto no art. 147 do Código Penal, praticado no âmbito da 

violência doméstica.

A pena máxima prevista para o delito é de 06 (seis) meses de detenção, 

com o prazo prescricional de 03 (três) anos.
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 O fato ocorreu em 23.05.2013 e a denúncia foi recebida em 29.08.2014, 

ou seja, há mais de 03 (três) anos, sem que houvesse a incidência de 

outras causas de interrupção ou suspensão da prescrição, tornando-se 

imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Assim, com fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal, reconheço que operou a prescrição da pretensão 

punitiva, julgando extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no art. 

147 do Código Penal, imputado ao acusado.

Por consequência, cancelo a audiência designada para 08.03.2018.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, após as formalidades e baixas devidas, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111311 Nr: 3608-63.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Mozarlandia-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Ariston Alves Meira Filho, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAISIO DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:19506 GO

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a data de 

11 de abril de 2018 às 14:50 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112146 Nr: 4111-84.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Itauba-MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Wellington Yuri Nogami

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RYODI NOGAMI - 

OAB:14926

 Designo a audiência de inquirição da testemunha ERIK LEMES 

VASCONCELOS para a data de 11 de abril de 2018, às 14h10min.

Cientifique-se o Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30662 Nr: 2132-39.2007.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Paradão Ltda, Telier Montagner & Costa Ltda - ME 

(Auto Posto Cidade), Petrobras Distribuidora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Ribeiro S. Junior - 

OAB:OAB/MT 5222, Nelson da Costa Araujo Filho - OAB:OAB/MS 

3.512, Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:7670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 1.768. Intimem-se as recuperandas para 

informarem acerca dos pagamentos efetuados em nome do credor Banco 

Bradesco S/A, juntando aos autos os comprovantes de pagamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88733 Nr: 1753-54.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Alencar de Oliveira - 

OAB:MT/16.087

 Vistos.

Considerando a manifestação do Ministério Público às fls. 68, decreto a 

revelia do acusado nos termos do artigo 367 do CPP.

Designo audiência para oitiva da vítima Rosenilda Fátima Borges e da 

testemunha Cristiane Zeri de Oliveira Paulo, para a data de 07 de 

novembro de 2017 às 16h20min.

Atente-se o Sr. Gestor para o cumprimento dos atos necessários para a 

realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88733 Nr: 1753-54.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Alencar de Oliveira - 

OAB:MT/16.087

 Aguarde-se o retorno da precatória de interrogatório do réu.

Após, vistas ao MP e defesa para alegações finais.

Nomeio, para apresentação de alegações finais o advogado SILVIO DA 

SILVA, fixando-lhe a remuneração em 2 (duas) URH, a serem cobradas do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104260 Nr: 4174-46.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Guedes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

TV Peixoto Canal 35

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Caroline Goloni - 

OAB:19.711/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para comparecer na secretaria da vara única 

para retirar as carta precatória para distribuição na comarca deprecada e 

após comprovar a sua distribuição ou aportar nos autos comprovantes de 

pagamento das taxas de distribuição e diligência de oficial de justiça na 

comarca deprecada, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84146 Nr: 118-72.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Engilberto Hellmann, Cecilia Hellmann Meurer, 

LIDIA HELLMANN, Ana Hellmann, DANIEL HELLMANN, ELIETE APARECIDA 

HELLMANN, João Hellmann, LUCIA HELLMANN CARRARO, JOSE 

HELLMANN, JOAQUIM HELLMANN, GREGORIO HELLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Municipal Nossa Senhora Rosário, 

Município de Guarantã do Norte - MT, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erli Henrique Garcia - 

OAB:OAB/MT 20.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar o MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE e o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar, a título de dano moral, R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais) aos autores, na proporção de R$100.000,00 (cem mil reais) ao 

esposo Sr. Adelino Engilberto Hellmann e R$400.000,00 (quatrocentos mil 

reais) a serem divididos, de igual modo, para Cecília Hellmann Meurer, Ana 

Hellmann, Daniel Hellmann, Eliete Aparecida Hellmann, Lidia Hellmann, Lucia 

Hellmann Carraro, José Hellmann, João Hellmann, Joaquim Hellmann e 

Gregório Hellmann, devendo incidir correção monetária a contar da 

sentença, consoante Súmula 362 do STJ, e juros a partir da data do fato, 

conforme Súmula 54 do STJ, julgando assim extinto o feito, com resolução 
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de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Isento os requeridos de 

custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno os requeridos nos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, em vista da natureza 

e importância da causa e o grau de zelo do profissional.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se.P.R.I.C.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3168 Nr: 542-30.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Rodrigues de Lima, Orminda Souza Lima 

e seu Esposo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josianne Almeida de Souza 

- OAB:16493

 Autos n° 542-30.2000.811.0036 (3168)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório da parte executada de fls. 268/269 o qual requer que o 

edital de leilão inserto aos auto seja declarado sem efeito.

Pois após a decisão de fls. 243/244 que determinou a designação de 

hasta pública do bem penhorado, as partes apresentaram nos autos um 

acordo extrajudicial relacionado ao mérito da presente lide (fls. 255/258), 

transação essa que inclusive foi homologada por sentença (fls. 259/260).

Diante do exposto, CANCELO a designação do Leilão do imóvel penhorado 

nestes autos, devido a realização de acordo entre as partes, homologado 

judicialmente e, por consequência, DECLARO sem efeito o edital do leilão 

presente às fls. 264/265.

 1) Por consequência, conforme já determinado na decisão de 243/244, 

CONDENO a parte executada ao pagamento da comissão aos leiloeiros 

nomeados no valor total de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação 

do imóvel juntada às fls. 230/231.

2) DETERMINO o levantamento das constrições judiciais existentes.

 3) INTIMEM-SE os Leiloeiros nomeados do teor desta decisão.

4) Por fim, considerando que o executado já quitou com as custas judiciais 

pendentes, segundo comprovante de fl. 270 e considerando, também, que 

já houve o trânsito em julgado da sentença proferida, nada sendo 

requerido no prazo de 10 (dez) dias ARQUIVE-SE o presente feito, com as 

baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/03/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49185 Nr: 1661-30.2017.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalice Ribeiro Dias, Valterde da Silva Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanir Pereira de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, ISAIAS CAMPOS FILHO - OAB:2470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1661-30.2017.811.0036

Código: 49185

Usucapião

Despacho.

Vistos etc.

 Tendo em vista certidão do Sr. Oficial de Justiça em fls. 48, a qual informa 

a impossibilidade de intimar a confinante Sr.ª Neda de Castro Maciel 

DETERMINO que secretaria intime a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste-se nos autos requerendo o necessário sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31910 Nr: 494-17.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glenio Ferreira Borges, Edenilson Goulart da 

Silva, Elis Pereira das Neves, Sand Maquele Ferreira Castro Silva, Eduardo 

de Oliveira Santos, Guilherme Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAIR FRANCISCO COSTA 

NETO - OAB:34.567 OAB/GO, Anatalício Vilamaior - OAB:5.172-MT, 

Bruno Silva Farias - OAB:35.171

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que a secretaria deixou de cumprir 

determinação do despacho de fl. 634, portanto determino que a secretaria 

se atente as determinações judiciais sob pena de procedimento 

administrativo. Redesigno a audiência dos recuperandos EDUARDO DE 

OLIVEIRA SANTOS E ELIS PEREIRA DAS NEVES PARA O DIA 24/05/2018 

ÀS 13H45mIN.

Translade-se cópias dos processo referente ao recuperando Guilherme 

Batista da Silva e remeta à Comarca de Rondonópolis-MT, tendo em vista 

que o recuperando encontra-se preso naquela Comarca na qual o Juízo 

daquela Comarca deverá proceder a unificação das penas e terá 

condições de fiscalizar a pena imposta.

Determino ainda que a secretaria expeça os mandado de intimação dos 

recuperandos EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS E ELIS PEREIRA DAS 

NEVES intimando-os da audiência supra designada.

 Intime-se os advogados via DJE. Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50765 Nr: 2363-73.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme petição de Ref. 54 e ofício de Ref. 55.

Guiratinga - MT, 23 de março de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50765 Nr: 2363-73.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da sentença de Ref. 
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41.

Guiratinga - MT, 23 de março de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55492 Nr: 499-63.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Moraes da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT

 DecidoPor todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão 

preventiva, formulado por NELSON MORAES DA SILVA NETO devidamente 

qualificado nestes autos, devendo permanecer na modalidade de prisão 

em que se encontra.ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

que possa tomar as medidas cabíveis quanto ao caso, oferecendo 

denúncia ou pugnando pelo arquivamento do feito.CIÊNCIA a defesa 

técnica.Cumpra-se. Intime-se. Às providências.Guiratinga/MT, 

23/03/2018Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38266 Nr: 1200-29.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valterdan Ferreira de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ferreira Alegria - 

OAB:9.996, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16377, Tamiris 

Batista Angelo da Silva - OAB:16.377, Victor Lopes do Nascimento - 

OAB:22.654

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando os alegados vícios, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para 

manter, na íntegra, os fundamentos da decisão combatida.Dando 

prosseguimento ao feito, faço as seguintes determinações:1) DETERMINO 

que abra-se vista as partes para apresentação de Memorias Finais, 

primeiramente ao Ministério Público, após INTIME-SE a defesa via DJE, 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 21 de Fevereiro de 

2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50765 Nr: 2363-73.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc. Ante a ausência da parte Requerida, apesar de devidamente 

intimada e sendo audiência de instrução, resta preclusa a sua 

apresentação de memoriais. Assim, encerrada a fase de instrução, o 

processo está apto para sentença, uma vez que a parte autora já 

apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato a inicial. Sendo que em 

relação à parte Requerida, como já mencionado, ocorreu a preclusão.

 Posto isto, SENTENCIO:

GENY BARBOSA DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS).

 Aduz, em síntese, ser trabalhadora rural, passando a vida toda laborando 

como rurícola.

 Demonstrativo do indeferimento do benefício em sede administrativa às 

fls.08/09.

A inicial veio instruída com os documentos de fls.10/21.

Citado, o requerido apresentou contestação de fls.29/33, alegando, em 

suma, a inexistência de início de prova material da condição de rurícola, no 

lapso temporal exigido.

Impugnação à contestação à fl.44, ratificando os termos da inicial.

Despacho saneador fl.46.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram 

ouvidas (02) duas testemunhas da parte autora e o patrono do requerente 

reiterou a inicial como alegações. Devidamente intimado, o INSS deixou de 

comparecer à audiência, razão pela qual precluiu seu direito de oferecer 

suas derradeiras manifestações.

É o relatório. Decido.

 São requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se 

mulher, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91).

 A autora nasceu em 30.07.1955, pelo que deveria comprovar 180 (cento 

e oitenta) meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, de acordo com a tabela disposta no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige princípio de prova 

material, suplementada por prova testemunhal (Súmula 149 do STJ).

 Quanto ao início de prova material, a jurisprudência vem admitindo outros 

documentos além dos já especificados no art. 106 da Lei nº 8.213/91, 

considerando estes apenas como rol exemplificativo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. 

Dada a notória dificuldade de comprovação do exercício da atividade rural, 

esta Corte Superior de Justiça considera o rol de documentos previsto no 

art. 106 da Lei nº 8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse 

sentido, já se manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de 

reconhecimento como início de prova material da certidão de óbito do 

cônjuge, bem como da certidão de casamento, mesmo que não 

coincidentes com todo o período de carência do benefício, desde que 

devidamente referendados por robusta prova testemunhal que corrobore 

a observância do período legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se 

manifestou pela aceitação, a título de início de prova material, de 

documentos relativos à qualificação do então marido da autora, mesmo 

diante da separação ou do divórcio do casal, quando as informações 

contidas na documentação foi confirmada pela prova testemunhal. 

Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 47907/MG (2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. j. 13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012).

De outro modo, tem-se que o início da prova material não necessariamente 

abranja o período de carência, desde que a prova testemunhal comprove 

o desempenho de trabalho rural no aludido período.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. 1. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada 

em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito 

conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

2. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da 

aposentadoria por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos 

incisos I e IV e nos incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da 

idade mínima de 60 anos (homem) e 55 (mulher), deverá comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que 

o início de prova material abranja necessariamente esse período, dês que 

a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da 

carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao 

tempo de carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP 

(2001/0068210-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 
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18.04.2002, DJU 19.12.2002, p. 467).

A autora colacionou aos autos documentos pessoais, (fl.10), declaração 

de união estável (fl.11/15), certidão da justiça eleitoral constando o 

esposo da autora como agricultor (fl.17), ficha escolar do filho (fl.19), 

comprovante de que o esposo é aposentado rural (fl.21), dentre outros 

documentos suficientes que demonstram o exercício de atividade rural por 

parte do marido da requerente.

Consoante pacificado pela jurisprudência, diante da dificuldade de 

comprovação da atividade rural, em especial pela mulher, há de se 

presumir que, se o marido desempenhava este tipo de labor, a esposa 

também o fazia.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RURÍCOLA. APOSENTADORIA POR 

IDADE. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA 

149/STJ. INAPLICABILIDADE. LABOR RURAL AFERIDO PELO TRIBUNAL A 

QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória, vinculando-o, pelo 

menos, a uma fração daquele período. II. A Terceira Seção desta Corte 

assentou entendimento segundo o qual, diante da dificuldade de 

comprovação da atividade rural, em especial pela mulher, há de se 

presumir que, se o marido desempenhava este tipo de labor, a esposa 

também o fazia. Dessa forma, a eficácia da informação contida na certidão 

de casamento que atesta a condição de lavrador do cônjuge, estendida a 

esposa, devidamente robustecida pela prova testemunhal, leva ao 

afastamento da aplicação do enunciado da Súmula 149/STJ. III - Tendo o 

acórdão recorrido admitido, expressamente, estar a atividade rurícola da 

autora suficientemente comprovada por início de prova material 

robustecida pela prova testemunhal, a inversão dessa compreensão, 

como pretendido, ensejaria o reexame do acervo probatório valorado, o 

que encontra óbice na orientação firmada na Súmula 7/STJ. IV. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

92404/GO (2011/0285330-4), 5ª Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 

12.06.2012, unânime, DJe 20.06.2012).

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. 

CERTIDÃO DE CASAMENTO: MARIDO QUALIFICADO COMO LAVRADOR. 

EXTENSÃO À ESPOSA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE: REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Antecipação de tutela 

deferida "de ofício" em razão do preenchimento dos requisitos do art. 273 

do CPC, e diante da ausência de impedimento processual, conforme 

normas dos arts. 515, § 1º, 516, 798, 461, caput, §§ 3º e 4º e 644, todos 

do Código de Processo Civil. 2. Comprovada a qualidade de trabalhadora 

rural por provas testemunhal e material (certidão de casamento), na forma 

do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a idade superior a 55 anos, a 

segurada tem direito à aposentadoria por idade. 3. "A qualificação 

profissional de lavrador ou agricultor do marido, constante dos 

assentamentos de registro civil, é extensível à esposa, e constitui indício 

aceitável de prova material do exercício da atividade rural...". (STJ, REsp 

267.355/MS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.2000). 4. A concessão 

do benefício de aposentadoria por idade a trabalhador rural subsume-se 

ao quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91. 5. Quanto à data inicial do 

benefício, a Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, b dispõe que a aposentadoria 

será devida a partir da data do requerimento administrativo, observada a 

prescrição quinquenal, e na sua ausência, a partir do ajuizamento da 

ação, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1057704/SC), 

vedada a reformatio in pejus. 6. A correção monetária e os juros devem 

incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. 7. A verba honorária em conformidade 

com o artigo 20, § 4º, do CPC. 8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando Lei Estadual específica 

prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, 

Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a 

Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da 

Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com Oficial de Justiça. 

9. Remessa oficial a que se dá parcial provimento. Antecipação de tutela 

concedida de ofício. (Remessa Ex Officio nº 2009.01.99.074462-1/GO, 1ª 

Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Ângela Catão. j. 09.05.2012, unânime, DJ 

04.07.2012).

Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução é 

uníssona, firme e segura quanto ao exercício de atividade rural por parte 

da demandante durante o período de carência, fazendo jus, por 

conseguinte, ao benefício pleiteado.

Da antecipação dos efeitos da tutela ex ofício.

Infere-se da interpretação sistemática da norma fundamental inserta no 

art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 c/c os preceitos 

infraconstitucionais prescritos nos artigos 4º, 6º e 294 do Novo Código de 

Processo Civil, ser poder-dever do magistrado, ex officio, em qualquer 

fase processual assegurar, garantir e entregar o provimento jurisdicional, 

pois, norma de eficácia direta, apresenta força normativa tal que vincula 

os fatos imediatamente a elas.

 É dever do magistrado zelar e garantir a eficácia do provimento sob pena 

de ferir-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente 

considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88, acrescentado 

pela EC/45.

 No caso em tela, observam-se presentes não apenas os requisitos da 

tutela provisória de urgência, previsto no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo da 

demora”, como ainda a evidência do direito, necessária ao deferimento da 

tutela de evidência (art. 311 do NCPC).

 Ademais, como a força normativa da tutela provisória deriva diretamente 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do dever de efetividade do 

processo, presentes a “probabilidade do direito” e o “perigo da demora”, 

além de evidenciado o direito na própria sentença, o Juiz tem o dever de 

garantir a eficácia do provimento jurisdicional no presente caso.

 Nesse diapasão, quando as causas envolvem pessoas idosas, cuida-se, 

nos termos da literal disposição do preceituado no art. 4º, §1º, Lei 

10.741/03, de um “dever de todos”, inclusive, um dever de justiça social 

(art. 3º, inc. I, c/c art. 170, “caput”, e art. 193, todos da CF/88).

 No caso vertente, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se 

impõe, mormente após a edição do art. 3º Lei 10.741/03, que determina a 

“absoluta prioridade” conferida ao idoso. Além disso, o art. 71 da mesma 

Lei determina “prioridade” na tramitação de ações envolvendo idosos.

 É oportuno, ainda, ressaltar que a antecipação dos efeitos da tutela 

perseguida visa à assistência aos desamparados (art. 6º, “caput”, CF/88), 

em observância ao principio constitucional da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, inciso III, CF/88).

 Analisando-se os requisitos necessários ao deferimento da tutela 

provisória de urgência (art. 300 do NCPC) e da tutela de evidência (art. 

311 do NCPC), verifica-se presente a “probabilidade do direito” através do 

direito declarado na presente sentença, assim como a demonstração de 

que as afirmações de fato estão comprovadas, tornando o direito 

evidente, o que revela pelo início de prova material e pelos depoimentos 

das testemunhas que corroboram o exercício da atividade rural 

desempenhada em regime de economia familiar, para a subsistência 

familiar.

 Já o “perigo da demora” consiste na possibilidade real de superveniência 

de agravos e acréscimos de riscos, situação inerente à idade avançada 

da parte autora.

 Assim, antecipo a tutela apenas no tocante à implantação do benefício, 

que deve ser imediata.

Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício 'aposentadoria por idade' (art. 48, Lei 8.213/91) 

em favor da parte requerente, retroativos ao requerimento administrativo.

A título de tutela preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, 

parágrafo único, art. 497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, 

e art. 71, Lei 10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 

por dia de atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação, para o cumprimento do preceito mandamental.

Correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da 

Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% 

a.m. ou com outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de 

poupança que eventualmente venha a ser estabelecido. Contam-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.
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A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 2º, do NCPC.

Tendo em vista a concessão de tutela antecipada para implantação 

imediata do benefício, forneça a Secretaria os dados necessários para 

tanto, nos termos do item 2.6.5 da CNGC.

Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não 

ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que 

condenado o INSS.

Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe.

 Nada mais havendo a consignar por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 2085 Nr: 249-94.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende, Jurandy Borges de 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A, Maria 

Amélia C. Mastrorosa Viana - OAB:, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme Decisão de fls.293/294, intimo as partes 

para que no prazo legal de 05 (cinco) dias, caso queiram, apresentem 

impugnação nos autos, por meio de seus advogados. O exequente deverá 

dizer, em especial, quanto ao seu interesse na adjudicação ou na 

alienação judicial do bem.

Guiratinga - MT, 26 de março de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 46335 Nr: 243-57.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Reis Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para, no prazo legal, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial de Ref. 51.

Guiratinga - MT, 26 de março de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 45333 Nr: 2361-40.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernestina Francisca de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para, no prazo legal, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial de Ref. 58.

Guiratinga - MT, 26 de março de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 37208 Nr: 705-82.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:5.681-MT, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - 

OAB:18562-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte requerida, através 

de seus advogados, apresentarem Memoriais Finais nos autos, embora 

intimados via DJE nº 10135, publicado em 09/11/2017.

Guiratinga - MT, 6 de dezembro de 2017.

Analista Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-40.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ELENY RAMOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-40.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ELENY RAMOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-51.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ZACARIAS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 
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autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-51.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ZACARIAS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010081-82.2017.8.11.0036 REQUERENTE: TANIA MARIA FERREIRA 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por TANIA MARIA 

FERREIRA CAMPOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 
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JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito
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CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por TANIA MARIA 

FERREIRA CAMPOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 
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patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 
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Trata-se de ação de reclamação proposta por VALDITE ONORIA DE 

MORAIS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 
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DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010083-52.2017.8.11.0036 REQUERENTE: VALDITE ONORIA DE MORAIS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por VALDITE ONORIA DE 

MORAIS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 
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defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010084-37.2017.8.11.0036 REQUERENTE: VALDIRIA OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por VALDIRIA 

OLIVEIRA DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 
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nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010084-37.2017.8.11.0036 REQUERENTE: VALDIRIA OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por VALDIRIA 

OLIVEIRA DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010087-89.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ELIANE FERREIRA SOARES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por ELIANE FERREIRA SOARES 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por 

danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação 

do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 
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em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010087-89.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ELIANE FERREIRA SOARES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por ELIANE FERREIRA SOARES 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por 

danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação 

do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 
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perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000007-88.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ELIAS DA COSTA SILVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o relatório. Decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. MÉRITO Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados do autor com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, cuja origem o reclamante alega 

desconhecer, haja vista que afirma jamais ter utilizado serviços ou que 

tivesse qualquer relação comercial com a requerida que viesse a justificar 

a restrição em apreço. A Reclamada na contestação alegou a regularidade 

do débito negativado, haja vista tal crédito tenha origem na utilização de 

serviços de telefonia, porém não juntou aos autos nenhum documento que 

comprovasse tal alegação. Sendo assim, a reclamada não logrou 

comprovar a solicitação ou utilização do serviço oferecido. O contrato não 

fora trazido aos autos. Desta feita, a parte requerida não apresentou 

provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança dos débitos negativados e não tendo a Reclamada 

se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor da consumidora resta cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, presentes os elementos 

caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito 

(cobrança indevida dos serviços não instalados) e o dano (este, que se 

passou na esfera moral e material). Analisando-se detidamente os fatos, 

percebe-se sem maiores dificuldades que o abalo (dano) que a reclamante 

sofreu em sua reputação decorreu diretamente do fornecimento de 

serviços não contratado pela reclamada (ato ilícito). Acaso não ocorresse 

pretensa contratação, o reclamante não teria saído da normalidade do seu 

estado anímico, restando abalada as suas emoções. Desta maneira, 

estando presentes os três elementos da responsabilidade civil, existe para 

a reclamada o dever de indenizar o reclamante, conforme se apurou. 

Quanto ao dano moral, este surge no instante em que o ser humano 

suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão pela qual 

absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto em razão 

de acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna ou externa, 

não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano moral é o 

prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, 

mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de 

dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação 

onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde 

não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Neste 

diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento incompatível da 

reclamada, além de provocar-lhe profundo desgosto pessoal. Quanto ao 

precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de 

acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição 

do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, 

senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, 

deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 

do Código Civil. Assim comprovado o comportamento impetuoso e 

contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da 

reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras da reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante em 

desfavor da Reclamada para: I) CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. II) 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção 
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ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Willian 

Santos Damaceno Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e leais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010038-48.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ADAO ILTON ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por ADAO ILTON 

ALVES DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010038-48.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ADAO ILTON ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por ADAO ILTON 

ALVES DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 
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PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010042-85.2017.8.11.0036 REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA 

PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por CRISTIANE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 
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direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010042-85.2017.8.11.0036 REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA 

PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por CRISTIANE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 
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custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010039-33.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ALDECIRA PEREIRA DOS 

PASSOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por ALDECIRA 

PEREIRA DOS PASSOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010039-33.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ALDECIRA PEREIRA DOS 

PASSOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por ALDECIRA 

PEREIRA DOS PASSOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 
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CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010046-25.2017.8.11.0036 REQUERENTE: EUDICE ALVES MENDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por EUDICE ALVES MENDES em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 711 de 924



constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010046-25.2017.8.11.0036 REQUERENTE: EUDICE ALVES MENDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por EUDICE ALVES MENDES em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 
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intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010047-10.2017.8.11.0036 REQUERENTE: EURENICE CANDIDA 

JANUARIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por EURENICE 

CANDIDA JANUARIA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010047-10.2017.8.11.0036 REQUERENTE: EURENICE CANDIDA 

JANUARIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por EURENICE 

CANDIDA JANUARIA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 
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como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010093-96.2017.8.11.0036 REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

LEANDRO RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por MARIA DO SOCORRO LEANDRO RODRIGUES em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 
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ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010093-96.2017.8.11.0036 REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

LEANDRO RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por MARIA DO SOCORRO LEANDRO RODRIGUES em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 
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efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010095-66.2017.8.11.0036 REQUERENTE: NILSON PEROBA DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por NILSON PEROBA DE JESUS 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por 

danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação 

do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010095-66.2017.8.11.0036 REQUERENTE: NILSON PEROBA DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por NILSON PEROBA DE JESUS 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por 

danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação 

do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 
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de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010097-36.2017.8.11.0036 REQUERENTE: SALVADOR JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por SALVADOR JOSE DE 

SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 717 de 924



que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010097-36.2017.8.11.0036 REQUERENTE: SALVADOR JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por SALVADOR JOSE DE 

SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010092-14.2017.8.11.0036 REQUERENTE: MARINA RAMOS MACEDO E 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por MARINA 

RAMOS MACEDO E SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010092-14.2017.8.11.0036 REQUERENTE: MARINA RAMOS MACEDO E 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por MARINA 

RAMOS MACEDO E SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 
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própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010102-58.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ZELINA CORREIA DE 

CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por ZELINA 

CORREIA DE CARVALHO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 
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audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010102-58.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ZELINA CORREIA DE 

CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por ZELINA 

CORREIA DE CARVALHO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010100-88.2017.8.11.0036 REQUERENTE: TEREZINHA MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por TEREZINHA MARIA DE 

SOUZA X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por 

danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação 

do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010100-88.2017.8.11.0036 REQUERENTE: TEREZINHA MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por TEREZINHA MARIA DE 

SOUZA X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por 

danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação 

do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 
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incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010099-06.2017.8.11.0036 REQUERENTE: SOLANGE MORAES SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por SOLANGE MORAES 

SANTOS X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por 

danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação 

do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 
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ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010099-06.2017.8.11.0036 REQUERENTE: SOLANGE MORAES SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por SOLANGE MORAES 

SANTOS X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por 

danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação 

do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010123-34.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ADAO ACACIO MOURAO DE 

CASTRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por ADAO 

ACACIO MOURAO DE CASTRO X ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010123-34.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ADAO ACACIO MOURAO DE 

CASTRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por ADAO 

ACACIO MOURAO DE CASTRO X ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 
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INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010120-79.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ROSIANE DA CRUZ FEITOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por ROSIANE DA CRUZ 

FEITOSA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 
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indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010120-79.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ROSIANE DA CRUZ FEITOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por ROSIANE DA CRUZ 

FEITOSA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010121-64.2017.8.11.0036 REQUERENTE: WALTER ARRAIS DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por WALTER ARRAIS DE 

SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010121-64.2017.8.11.0036 REQUERENTE: WALTER ARRAIS DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por WALTER ARRAIS DE 

SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 728 de 924



vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010111-20.2017.8.11.0036 REQUERENTE: JOSE PIRES DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por JOSE PIRES DE SOUZA X 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 
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danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010111-20.2017.8.11.0036 REQUERENTE: JOSE PIRES DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por JOSE PIRES DE SOUZA X 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010033-26.2017.8.11.0036 REQUERENTE: MARIA GRACILDES SILVA 

TOLEDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por MARIA 

GRACILDES SILVA TOLEDO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010033-26.2017.8.11.0036 REQUERENTE: MARIA GRACILDES SILVA 

TOLEDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por MARIA 

GRACILDES SILVA TOLEDO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 
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pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010091-29.2017.8.11.0036 REQUERENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA 

CHAVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por MARIA DE 

JESUS PEREIRA CHAVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 
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indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010091-29.2017.8.11.0036 REQUERENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA 

CHAVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por MARIA DE 

JESUS PEREIRA CHAVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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SENTENÇA Trata-se de ação de reclamação proposta por LURDES DIVINA 

LIMA DE JESUS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga/MT, 21 de março 

de 2018. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-72.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MOREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Trata-se de ação de reclamação proposta por LIDIA MOREIRA 

CARDOSO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, 

indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam 

para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de 

modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa 

prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 
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residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. AROLDO JOSÉ ZONTA 

BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-89.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por SONIA DA 

SILVA FERREIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, requerendo que seja, liminarmente, 

determinado à requerida o restabelecimento do serviço de energia elétrica 

em sua unidade consumidora. Com o advento da lei n. 13.105/2015 (novo 

CPC), o que se conhecia por tutela antecipada, entende-se, hoje, pela 

tutela de urgência antecipada, com previsão nos artigos 300 e 302 do 

CPC. Pois bem, dispõe o artigo 300, caput, do CPC que “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Extrai-se dos autos em apreço que a requerida, realizou 

vistoria no relógio medidor de energia elétrica da residência da parte 

autora, e posteriormente, lhe foi informado da constatação advinda da 

vistoria, de uma diferença de energia não cobrada, oriunda de uma 

irregularidade do relógio medidor. Posteriormente, a parte requerida 

encaminhou uma carta a parte autora informando da irregularidade em seu 

relógio medidor juntamente com uma cobrança no valor de R$8.549,03 

(oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e três centavos). A 

probabilidade do direito em nada se diferencia do fumus boni iuris (fumaça 

do bom direito) utilizado para aferir a possibilidade de concessão da 

antecipação da tutela, sob a égide do CPC de 73. Nesse sentido, a 

probabilidade do direito, tal como o nome sugere, consiste na indicação da 

possibilidade de o direito material instrumentalizado na demanda judicial 

venha a ser concedido quando da prestação da tutela jurisdicional, ou 

seja, indicativos de que a parte autora seja detentora do direito alegado. 

Referido requisito se evidencia nos documentos que acompanham a 

exordial, uma vez que, em análise aos fólios, nota-se que pela cobrança 

do valor, frise-se por ora exorbitante, advindo de um possível erro do 

relógio medidor da unidade consumidora da parte autora, encontra-se esta 

com sua energia cortada. Ademais, como se depreende dos autos, a 

fiscalização do medidor de energia foi feita de forma unilateral, exclusiva 

pela própria concessionária de energia elétrica fornecedora. Dessa forma, 

caracterizados os requisitos autorizativos da concessão da tutela de 

urgência, torna-se, esta, medida que se impõe. DA INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. Conforme mencionado, a parte autora pugnou pela inversão 

do ônus da prova, com sustentáculo no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Dispõe o referido dispositivo: Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Extrai-se 

do referido texto legal, a possibilidade de o magistrado conceder a 

inversão do ônus da prova quando verossímeis as alegações prestadas 

ou quando verificada a hipossuficiência do consumidor. Há que se 

ressalvar, porém, a necessidade de averiguação quanto à capacidade 

probatória das partes, ou seja, deve-se verificar qual das partes possui 

melhor condições de produzir a prova constitutiva do direito sustentado, 

sob pena de ferir os princípios do devido processo legal, contraditório e 

ampla defesa, evitando-se a ocorrência da chamada prova diabólica. Sob 

os referidos preceitos, passo a análise do caso concreto. O consumidor, 

conforme mencionado, tem em seu favor a possibilidade de inversão do 

ônus da prova, uma vez que na maioria dos casos é considerado 

hipossuficiente perante o prestador de serviços ou fornecedor, seja 

econômica, jurídica ou tecnicamente. No caso em testilha não se mostra 

diferente, uma vez que a parte autora confronta empresa de grande porte 

dotada de patrimônio imensurável, assistência jurídica de ponta, fatores 

que por si só acarretam grave desproporção. Todavia, consoante 

mencionado, além dos referidos critérios, há que se verificar a quem 

melhor favorece a produção probatória, de modo a assegurar o devido 

processo legal e evitar-se a malfadada prova diabólica. Desse modo, 

verifico que a requerida possui, na prática, melhores condições de 

produzir o acervo probatório necessário para estruturação processual, 

compete ao réu alegar, em contestação, toda matéria de defesa expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de se presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Ante o exposto, 

concedo a tutela de urgência pleiteada, e determino: I – A suspensão da 

cobrança da dívida no valor de R$8.549,03 (oito mil, quinhentos e quarenta 

e nove reais, e três centavos), conforme documentos anexos a petição 

inicial. II – Determino a religação da energia elétrica da unidade 

consumidora nº 6/2188728-6 no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de multa diária no valor R$500,00 (quinhentos reais), 

limitada ao teto previsto na Lei n 9.099/95. III – DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, de modo que a parte requerida deverá demonstrar a 

ausência de fatos constitutivos do direito da autora, bem como, se 

existente, suscitar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito 

da parte autora. IV – Cite-se a parte requerida, para que compareça à 

audiência de conciliação já designada, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. V – Intime-se a parte autora, na pessoa do seu 

advogado, a fim de que compareça à audiência acima mencionada, sob 

pena de extinção do consignando também a advertência do art. 51, I, da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 23 de março de 2018. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-89.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado da parte autora para 

AUDIÊNCIA PRELIMINAR designada para o dia 04/05/2018, às 15:40 horas.

Comarca de Itaúba

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87781 Nr: 283-19.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do estudo 

social.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88399 Nr: 658-20.2018.811.0096

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERIO DE TAL , CLAUDIO DE TAL , 

TERCEIROS REQUERIDOS INCERTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, após prévia e satisfatória comprovação sumária da posse, 

com fundamento nos artigos 1210, §1º, do Código Civil e 561 e 567 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar pleiteada, determinando, em 

consequência, a expedição de mandado liminar proibitório, cominando 

multa fixa em caso de descumprimento no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais).No mais, no que concerne ao pedido de busca e 

apreensão o dos objetos utilizados para a extração/corte de madeira que 

se encontrem em poder dos invasores, tenho por indeferir o pleito.Com 

efeito, nas ações de interdito proibitório, a medida por excelência para 

evitar novas agressões à posse ou para compelir ao cumprimento da 

tutela provisória ou final, é a multa cominatória, que se caracteriza por ser 

instrumento de prevenção, já que só há uma ameaça.Assim, considerando 

que esta decisão fixou, logo acima, multa cominatória no intuito de 

atemorizar os réus de, no futuro, tentar novas agressões à posse do 

requerente, bem como sendo o pedido principal de caráter preventivo nas 

ações de interdito proibitório, INDEFIRO o pedido de busca e apreensão 

dos equipamentos e objetos de insumos que se encontrem em poder dos 

réus.Cite-se a parte ré para responder a ação no prazo legal.Consigne-se 

no instrumento de citação a advertência de que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos 

articulados pela autora (CPC, art. 335 e 344).Transcorrido o prazo para 

resposta, certifique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Itaúba/MT, 23 de maio de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85895 Nr: 2203-62.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDICTO MORELATO, EMÍLIO 

DO SANTO MORELATO, LUCIO MORELATO, NORMA SUELI NEGRI 

MORELATO, Maria Lucia Morelato, Luiz Carlos Morelato, TERCILIA 

DEPOLITO MORELATO, Suely Aparecida Morelato Marchesino, Valcenir 

Marchesino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010, Paulo Celerino Alvim da Fonseca - 

OAB:10.629

 Vistos.

 As partes compuseram acerca do objeto do litígio.

Desse modo, tratando-se de direitos disponíveis e não havendo ofensa à 

lei, a homologação do acordo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, na forma 

e condições pactuadas, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais, 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a 

presente sentença os termos do acordo formalizado acima.

Cumprido os requisitos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

bem como expeça-se ofício para o CRI, a fim de averbar a servidão sobre 

a propriedade dos requeridos.

Custas pagas.

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85537 Nr: 2005-25.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21.775 O

 Processo nº: 2005-25.2017.811.0096 (Código 85537)

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

à Ref. 37.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 25/05/2018 às 18horas, DETERMINANDO a intimação da 

defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para 

comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o item 7.3.5 da 

CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Itaúba/MT, 09 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79631 Nr: 1084-03.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Processo nº: 1084-03.2016.811.0096 (Código 79631)

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

à Ref. 36.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 
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seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 25/05/2018 às 16h15min, DETERMINANDO a intimação da 

defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para 

comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o item 7.3.5 da 

CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Itaúba/MT, 08 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81909 Nr: 15286-50.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. M. MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA 

CASTILHO DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 Processo nº: 15286-50.2016.811.0042

Código: 81909

Vistos.

Considerando que o reeducando apresentou proposta de cumprimento da 

pena restritiva de direitos (Ref. 22), DESIGNO audiência admonitória para o 

dia 16/05/2018, às 16horas.

Intime-se o reeducando.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 07 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82554 Nr: 722-64.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR VALADÃO CANTOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749, WELINGTON PEREIRA DA COSTA - OAB:21696/O

 Processo nº: 722-64.2017.811.0096 (Código 82554)

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

à Ref. 34.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 25/05/2018 às 15h00min, DETERMINANDO a intimação da 

defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para 

comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o item 7.3.5 da 

CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Itaúba/MT, 07 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87820 Nr: 303-10.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENIRA RODRIGUES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o(s)advogado(s) da Parte Autora, 

via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da contestação 

apresentada a ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87512 Nr: 108-25.2018.811.0096

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TOTH FILHO, NAIR LEME TOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para no 

prazo legal, se manifestar acerca das correspondências devolvidas pela 

Empresa de Correios e Telégrafos, com a informação "ausente".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73915 Nr: 1270-94.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Félix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 “Vistos. Declaro encerrada a instrução processual.

 HOMOLOGO a desistência das testemunhas Luciano e Joana.

Conforme fundamentação, constante em mídia anexa aos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, ABSOLVENDO o acusado 

Sebastião Félix, devidamente qualificado, nos termos do artigo 386, inciso 

III, do Código de Processo Penal.

 Ante a nomeação da douta advogada Dra. Amanda Augusta Bottega, fixo 

honorários advocatícios em 07 (sete) URH, devendo a Secretaria de Vara 

expedir o necessário.

OFICIE-SE aos Juízos deprecados, solicitando a devolução das 

deprecatas, mesmo sem o devido cumprimento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. As partes manifestaram a desistência 

do prazo recursal.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, arquive-se os autos.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84841 Nr: 1638-98.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1638-98.2017.811.0096

Código: 84841

Vistos.

Considerando o teor do ofício de Ref. 36, DESIGNO nova data para 

realização da audiência de conciliação, sendo o dia 07 de junho de 2018, 

às 14h00.

Reitere-se a missiva expedida às fls. 11.

INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

Itaúba/MT, 19 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76238 Nr: 821-05.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Brito dos Santos, VALDEMIR 

GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, JEFERSON FUGIHARA - OAB:MT - 17860

 “Vistos.

 Sabe-se que a morte é uma das causas de extinção da punibilidade que 

pode ocorrer antes mesmo do término da instrução processual, consoante 

disposição do artigo 107, I, do Código Penal.

No caso em exame o acusado Valdemir Gonzales faleceu em 25 de 

dezembro de 2017, conforme documento de Ref. 106 (Certidão de Óbito), 

no curso da Ação Penal, razão pela qual, tornou-se impossível a 

concretização do jus puniendi pelo Estado, uma vez que a pena não pode 

passar da pessoa do condenado.

 Ex positis, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Valdemir 

Gonzale, qualificado nos autos, nos termos do art. 107, inciso I, do Código 

Penal e artigos 61 e 62 do Código de Processo Penal.

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), nos termos do artigo 1.453, Seção 16, da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

No mais, aguarde-se o retorno da missiva expedida à Ref. 76.

Tendo em vista a ausência da testemunha Daniele, REDESIGNO esta 

solenidade para o dia 25/05/2018 às 13h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74249 Nr: 9-60.2015.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUEDES CARRARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilda da Conceição Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Janaina Matheus de Nadai - OAB:20094/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Processo nº: 9-60.2015.811.0096

Código: 74249

Vistos.

Intime-se o exequente para apresentar memorial de cálculo atualizado do 

débito.

Após, conclusos para análise do pleito de penhora on line.

Às providências.

Itaúba/MT, 19 de março 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74317 Nr: 57-19.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Schlleder de Quadros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 “Vistos.

Declaro encerrada a instrução processual.

 DÊ-SE vista dos autos as partes para apresentação de alegações finais, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76237 Nr: 820-20.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORACTO CARRARA, LUCIMAR ROSA 

CARRARA, ALEX CARRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 “Visto.

 Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida às ref. 39. 

Aportando a sua juntada aos autos devidamente cumprida, declaro, desde 

já, encerrada a instrução processual.

Assim, dê-se vista dos autos as partes para apresentação de alegações 

finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a começar pelo Ministério 

Público.

Saem os presentes intimados.

 Após, conclusos para sentença.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79736 Nr: 1155-05.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 “Vistos.

Decreto à revelia do réu Alexandro Santos Pereira.

Declaro encerrada a instrução processual.

 DÊ-SE vista dos autos as partes para apresentação de alegações finais, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a começar pelo Ministério Público.

Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85433 Nr: 1944-67.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Barreto da Cruz - 

OAB:17.238, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:19949/O

 Autos n° 1944-67.2017.811.0096 (Código 85433)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Adirço Madaleno de Souza

Vistos.

Ante o teor do petitório de ref. 93, redesigno a solenidade agendada para 

o dia 22/03/2018 para o dia 27 de junho de 2018, às 14h30min, por 

ausência de vaga anterior na pauta, far-se-á constar que a presente 

audiência será de conciliação nos termos do art. 334, do CPC.
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Intimem-se as partes para comparecerem a audiência.

Às providências.

Itaúba/MT, 23 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87149 Nr: 3032-43.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weik Anderson dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 “Vistos.

Homologo a desistência a testemunha José Roberto Carrara.

Considerando as informações prestadas às ref. 56, em que o réu informa 

não possuir mais condições de contratar advogado, e tendo em vista que 

o Dr. João Guedes Carrara atua como advogado dativo nesta Comarca, 

tenho por bem nomeá-lo, para que represente o acusado.

No mais, considerados os pedidos encimados, mantenham-se os autos 

conclusos para análise.

Cumpra-se, expedindo o necessário”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87505 Nr: 104-85.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 “Vistos.

Considerando que a penitenciária informou a impossibilidade de realizar o 

recambiamento do preso para o comparecimento nesta solenidade 

(ref.57), DEPREQUE-SE o interrogatório do réu Anderson Rodrigues Silva 

ao Juízo de Sinop/MT.

No mais, considerando que nesta oportunidade também fora realizado a 

inquirição da testemunha Arlindo Borges da Silva Filho, solicite-se a 

devolução da missiva expedida às ref. 28, independente de cumprimento.

Por fim, acostado aos autos o interrogatório do réu, declaro desde já, 

encerrada a instrução penal. Assim, abra-se vista as partes para a 

apresentação das alegações finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, a começar pelo Parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86861 Nr: 2845-35.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2845-35.2017.811.0096 (Código 86861)

Exequente: Hector Luiz Ramos Marks

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por Hector 

Luiz Ramos Marks, em face de Estado de Mato Grosso.

Às ref. 07 a parte autora compareceu aos autos pugnando pela 

desistência da ação, uma vez que distribuiu a presente em foro diverso do 

qual deveria.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, e considerando que este juízo 

é incompetente para analisar a presente demanda, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação de execução de título extrajudicial, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, do 

Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, contudo, 

suspendo sua exigibilidade vez que defiro as benesses da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Itaúba/MT, 19 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86888 Nr: 2858-34.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2858-34.2017.811.0096 (Código 86888)

Exequente: Hector Luiz Ramos Marks

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por Hector 

Luiz Ramos Marks, em face de Estado de Mato Grosso.

Às ref. 07 a parte autora compareceu aos autos pugnando pela 

desistência da ação, uma vez que distribuiu a presente em foro diverso do 

qual deveria.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, e considerando que este juízo 

é incompetente para analisar a presente demanda, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação de execução de título extrajudicial, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, contudo, 

suspendo sua exigibilidade vez que defiro as benesses da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Itaúba/MT, 19 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80297 Nr: 1455-64.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos nº 56/2007CGJ e 

nº41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes autos 

ao setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da 

Parte Exequente, via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71114 Nr: 399-98.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBDS, ÉMDSS, MEDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 399-98.2013.811.0096

Código: 71114

Vistos.

Considerando a insuficiência de dados do requerido para proceder com o 

cumprimento da decisão de fls. 59/60, DETERMINO que a requerente se 

manifeste nos autos, informando o CPF e demais dados pessoais da parte 

para, assim, ser possível a realização de buscas de ativos financeiros no 

sistema BACENJUD.

Às providências.

Itaúba/MT, 23 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71513 Nr: 790-53.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes 

autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) 

da Parte Autora, via DJE, para no prazo legal, apresentar o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, conforme determinado às fls. 98.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74170 Nr: 1414-68.2014.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ANTONIO BATISTA 

GONÇALVES, Rg: 16037464, Filiação: Silvana Batista do Carmo Gonsalves 

e Milton Santana Gonsalves, data de nascimento: 10/10/1983, brasileiro(a), 

natural de Colider-MT, convivente, pedreiro, Telefone 66- 9677-5493 e 

atualmente em local incerto e não sabido SIRLEI GOES DE SOUZA, Cpf: 

00583573193, Rg: 17212464, Filiação: Rosanei Goes de Souza e Zaqueu 

de Souza, data de nascimento: 04/09/1991, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, convivente, do lar, Telefone 66-9679-7755(mãe). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, ante a perda superveniente de interesse de agir, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, III do NCPC.Sem custas e sem honorários.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Itaúba-MT, 29 de maio de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 26 de março de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000001-61.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SORAIA WASILEWSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº 1000001-61.2018.8.11.0096 Promovente: Aline Soraia 

Wasilewski Ormond. Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso. Vistos etc. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a 

citação da Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

oferecer embargos à execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código 

de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo 

citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor 

do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). Às providências de estilo. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Itaúba/MT, 05 de março de 2018. 

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-45.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVELINO CORREIA PIMENTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000015-45.2018.811.0096 Parte reclamante: Elizabeth Garcia 

de Souza. Parte reclamada: Jovelino Correia Pimentel. Vistos etc. 

Analisando os autos verifico que a audiência foi agendada 

automaticamente para a data de 06/04/2018, às 13h00minh. Assim sendo, 

CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada, com a cópia do pedido inicial, para 

comparecer ao ato processual, consignando a advertência de que, não 

comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será 

proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). INTIME-SE a 

parte requerente para comparecer à audiência, advertindo-a de que a 

ausência injustificada redundará na extinção do processo sem julgamento 

de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Itaúba/MT, 12 de março de 2018. Jean Paulo Leão 

Rufino Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000011-08.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SORAIA WASILEWSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº 100001-08.2018.8.11.0096 Promovente: Aline Soraia Wasilewski 

Ormond. Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Vistos 

etc. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda 

Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei 

nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 

1º, NCPC). Às providências de estilo. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Itaúba/MT, 05 de março de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000010-23.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SORAIA WASILEWSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº 1000010-23.2018.8.11.0096 Promovente: Aline Soraia 

Wasilewski Ormond. Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso. Vistos etc. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a 

citação da Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

oferecer embargos à execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código 

de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo 

citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor 

do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). Às providências de estilo. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Itaúba/MT, 05 de março de 2018. 

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-05.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 8010003-05.2017.811.0096 Parte reclamante: Rosilene de Sales 

Parte reclamada: Vivo S/A. Vistos etc. Defiro o pedido formulado no ID 

10397073. EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado (ID 

9302642), transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada na 

petição juntada aos autos (ID 10397073) e nos moldes pugnado. Após 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Itaúba/MT, 05 de março de 2018. 

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-13.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ADERMO SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 8010007-13.2015.811.0096 Parte reclamante: Adermo Serafim 

Parte reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. 

Vistos etc. Defiro o pedido formulado no ID 11771406. EXPEÇA-SE alvará 

de levantamento do valor depositado (ID 10230428), transferindo-se a 

quantia para a conta corrente indicada na petição juntada aos autos (ID 

11771406) e nos moldes pugnado. Após arquivem-se os presentes autos, 

com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Itaúba/MT, 05 de março de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-58.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA MARIA ASTRESSE HAHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Processo n°: 1000094-58.2017.8.11.0096 Parte requerente: LORENA 

MARIA ASTRESSE HAHN. Parte requerida: BANCO DAYCOVAL S/A 

Vistos, etc. Cuida-se de reclamação promovida por LORENA MARIA 

ASTRESSE HAHN em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A. Relata a 

requerente, seu nome encontra-se negativado pela reclamada com uma 

dívida no valor de R$ 4.875,50, referente a um suposto empréstimo 

oriundo do contrato nº 51-1912129/13, bem como em consulta ao INSS 

constou um desconto em seu benefício no valor de R$ 153,27, referente a 

um contrato de empréstimo consignado sob o nº 72434831. Aduz que não 

realizou qualquer negócio com a reclamada, requerendo, liminarmente, a 

cessação dos descontos acimados e a sustação da negativação do seu 

nome junto aos órgãos de restrição de crédito. É o breve relatório. 

DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico 

não que estão demonstrados os pressupostos acima citados. Com efeito, 

entendo que o caso está a demandar dilação probatória, sobretudo porque 

não foi juntado aos autos cópia do contrato ou qualquer documento do 

qual teria se originado o empréstimo impugnado pela requerente. Logo, o 

reconhecimento de eventual abusividade da cobrança pressupõe a 

análise do instrumento de contrato supostamente celebrado entre as 

partes, do qual originou o valor proveniente do empréstimo, objeto desta 

ação. Ademais, convém ressaltar que a parte autora não comprovou ter 

realizado qualquer diligência no sentido de buscar acesso ao referido 

documento junto à parte ré, não se preocupando nem em saber a origem 

da dívida, visto que não trouxe aos autos tal informação. Vale registrar, 

ainda, da análise do extrato de consulta de empréstimo consignado, 

informando pelo INSS, é possível verificar que a reclamante vem pagando 

parcelas do contrato nº. 7243483 -supostamente desconhecido -, desde 

meados de 2013 e, somente agora, decorridos mais de quatro anos, vem 

informar o desconhecimento do débito. Assim sendo, ausente prova 

inequívoca apta ao convencimento acerca da verossimilhança da tese 

autoral, afigura-se incabível, por ora, o deferimento da medida de 

urgência, fazendo-se necessária a oportunização do exercício do 

contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nada obstante, 

por se tratar de relação de consumo e diante da hipossuficiência 

informacional da consumidora, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

pelo que determino, desde logo, que a parte ré apresente, no prazo da 

contestação, a cópia dos contratos acima indicados. Defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC. Audiência de conciliação designada automaticamente para o dia 27 

de novembro de 2017, às 13H00MIN. CITE-SE E INTIME-SE a parte 

reclamada para comparecer ao ato processual, com cópia do pedido 

inicial, consignando a advertência de que, não comparecendo, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido 

julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE para comparecer à audiência, advertindo-a de que a 

ausência injustificada redundará na extinção do processo sem julgamento 

de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itaúba-MT, 23 de março de 2018. Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-38.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000009-38.2018.811.0096 Parte reclamante: Roque Sebastião 

de Oliveira. Parte reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de 

débito e indenização por danos morais, movida por Roque Sebastião de 

Oliveira em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. Aduz o reclamante, foi avisado de uma restrição em seu nome 

perante o SPC/SERASA e, diante disso, buscou informações e descobriu 

que a empresa reclamada inseriu o seu nome no rol de inadimplentes, em 

razão de uma dívida no pagamento da fatura de energia referente ao mês 

de julho de 2017, no valor de R$ 2.816,00. Argumenta nunca ter faltado 

com suas responsabilidades, tendo efetuado o pagamento de todas as 

contas de energia, assim como alega que a fatura de energia do mês de 

julho perfaz o valor de R$ 216,87, o qual é totalmente discordante com o 

valor que foi exigido pela reclamada e que deu causa ao inadimplemento. É 

o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Complementando o preceptivo temo o art. 303 também do novo código, 

segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em cognição 

sumária, verifico que neste momento estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada. No caso em comento o ônus da prova 

cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova negativa do fato é 

absolutamente impossível, pois configuraria a chamada prova diabólica 

repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado pelo e. STJ, in 

verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – "Processual civil. Recurso 

especial. Protesto de duplicata. Existência de relação jurídica subjacente 

ao título. Ônus da prova. Prova negativa. Impossibilidade material. I – 

Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da 

emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao 

autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao 

réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua 

emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja 

prova é perfeitamente viável. Precedentes. II – Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ – REsp 763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo 

assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, pois não há como exigir do reclamante a 

prova de fato negativo. Outrossim, suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A probabilidade do direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, 

demonstrando a existência da inscrição restritiva, conforme denota o 

documento incluso (ID. 11941221) apesar da ventilada inexistência de 

relação jurídica, bem como diante da própria judicialização do débito, com 

indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O perigo de dano 

reside no fato de que incontestável que a inscrição restritiva inviabilizará 

qualquer atividade comercial do reclamante, bem como, o acesso ao 

crédito, configurando uma situação objetiva que indica, no mínimo, a 

dificuldade da reparação ao final da lide. Ademais, havendo discussão 

aberta em Juízo quanto à efetiva existência da obrigação pecuniária, 

torna-se ilegítima a anotação restritiva. Ante o exposto, defiro o pedido de 

tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a imediata suspensão 

da inscrição restritiva em nome do autor, especificamente em relação aos 

débitos discutidos nestes autos referente à conta de energia elétrica do 

mês de julho/2017, até o julgamento final da lide. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das alegações, 

bem como caracterizada a hipossificiência informacional da consumidora. 

Audiência de conciliação designada automaticamente para o dia 

23/03/2018, às 14h00min. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para 

comparecer ao ato processual, com cópia do pedido inicial, consignando a 

advertência de que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à 

audiência, advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na 

extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, 

da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba/MT, 12 de 

março de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-35.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Processo nº. 8010001-35.2017.8.11.0096 Promovente: Adria Santana da 

Silva Promovido: Vivo S.A Vistos etc. O promovido, no Id. 9059971, opôs 

embargos de declaração contra a sentença proferida no Id. 8779864. A 

irresignação do embargante cinge-se à alegação de falta de 

fundamentação na sentença que condenou o promovido ao pagamento de 

indenização por danos morais, pugnado pelo reconhecimento do efeito 

infringente do recurso para afastar a condenação em danos morais. É o 

breve relatório. DECIDO. É cediço que os embargos de declaração 

somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, 

obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil/2015. Nesse diapasão, não verifico, in casu, a 

existência de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos 

declaratórios, mormente quando inexistem na decisão embargada 

omissão, contradição ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO 

RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA 

CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são 

cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição 

contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer 

dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de 

abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada 

nos autos e já decidida. Não configura omissão a ausência de 

manifestação sobre tese apresentada tão somente nos embargos de 

declaração. Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA (Opostos nos autos do (a) Apelação / Reexame Necessário 

67736/2015 -Classe: CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 126908 / 2015. 

Julgamento: 22/9/2015. EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO 

(Advs: Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO ESTADO), 

EMBARGADO - ELVIRA ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) (Advs: Dr (a). 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). Sr (a). DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Com efeito, infere-se das razões do recurso a 

nítida intenção de reformar, e não de integrar a decisão embargada. No 

entanto, os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, 

consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 

EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reformar o 

julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual 

inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. 2. No caso, 

não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de 

declaração, uma vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; 
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sendo certo que a contradição revela-se por proposições inconciliáveis 

dentro de um mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes 

apontam contradição do feito embargado com os arestos trazidos à 

colação, o que é inapto a respaldar a oposição do presente recurso. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 

1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015) Nesse cenário, incumbe ao 

embargante recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, 

já que não se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos 

embargos de declaração. Destarte, ante a ausência de quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, 

REJEITO os embargos de declaração opostos no ID9059971. Por outro 

lado, verifico que a parte vencida cumpriu com sua obrigação estabelecida 

na sentença (Id. 10426168), promovendo o depósito do valor devido. 

Deste modo, DEFIRO o pedido de levantamento de valor formulado no Id. 

10599928. Assim, considerando que o advogado da parte reclamante 

possui poder especial para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento do valor depositado, transferindo-se a quantia para a conta 

corrente indicada na manifestação (ID n° 10599928), de titularidade do 

causídico. Após, arquivem-se os presentes autos. CUMPRA-SE expedindo 

o necessário. Itaúba/MT, 23 de março de 2018. Jean Paulo Leão Rufino 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-75.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA IZIDIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Processo nº. 8010117-75.2016.8.11.0096 Promovente: Angelica Izidio da 

Costa Promovido: Vivo S.A Vistos etc. O promovido, no Id. 9051974, opôs 

embargos de declaração contra a sentença proferida no Id. 8779864. A 

irresignação do embargante cinge-se à alegação de falta de 

fundamentação na sentença que condenou o promovido ao pagamento de 

indenização por danos morais, pugnado pelo reconhecimento do efeito 

infringente do recurso para afastar a condenação em danos morais. É o 

breve relatório. DECIDO. É cediço que os embargos de declaração 

somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, 

obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil/2015. Nesse diapasão, não verifico, in casu, a 

existência de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos 

declaratórios, mormente quando inexistem na decisão embargada 

omissão, contradição ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO 

RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA 

CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são 

cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição 

contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer 

dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de 

abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada 

nos autos e já decidida. Não configura omissão a ausência de 

manifestação sobre tese apresentada tão somente nos embargos de 

declaração. Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA (Opostos nos autos do (a) Apelação / Reexame Necessário 

67736/2015 -Classe: CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 126908 / 2015. 

Julgamento: 22/9/2015. EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO 

(Advs: Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO ESTADO), 

EMBARGADO - ELVIRA ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) (Advs: Dr (a). 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). Sr (a). DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Com efeito, infere-se das razões do recurso a 

nítida intenção de reformar, e não de integrar a decisão embargada. No 

entanto, os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, 

consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 

EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reformar o 

julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual 

inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. 2. No caso, 

não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de 

declaração, uma vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; 

sendo certo que a contradição revela-se por proposições inconciliáveis 

dentro de um mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes 

apontam contradição do feito embargado com os arestos trazidos à 

colação, o que é inapto a respaldar a oposição do presente recurso. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 

1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015) Nesse cenário, incumbe ao 

embargante recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, 

já que não se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos 

embargos de declaração. Destarte, ante a ausência de quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, 

REJEITO os embargos de declaração opostos no ID 9051974. Por outro 

lado, verifico que a parte vencida cumpriu com sua obrigação estabelecida 

na sentença (Id. 10426168), promovendo o depósito do valor devido. 

Deste modo, DEFIRO o pedido de levantamento de valor formulado no Id. 

10627768. Assim, considerando que o advogado da parte reclamante 

possui poder especial para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento do valor depositado, transferindo-se a quantia para a conta 

corrente indicada na manifestação (ID n° 10627768), de titularidade do 

causídico. Após, arquivem-se os presentes autos. CUMPRA-SE expedindo 

o necessário. Itaúba/MT, 23 de março de 2018. Jean Paulo Leão Rufino 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-67.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE SOUSA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Processo nº. 8010124-67.2016.8.11.0096 Promovente: Iraci de Sousa 

Fernandes Promovido: Vivo S.A Vistos etc. O promovido, no Id. 9067799, 

opôs embargos de declaração contra a sentença proferida no Id. 

8779593. A irresignação do embargante cinge-se à alegação de falta de 

fundamentação na sentença que condenou o promovido ao pagamento de 

indenização por danos morais, pugnado pelo reconhecimento do efeito 

infringente do recurso para afastar a condenação em danos morais. É o 

breve relatório. DECIDO. É cediço que os embargos de declaração 

somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, 

obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil/2015. Nesse diapasão, não verifico, in casu, a 

existência de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos 

declaratórios, mormente quando inexistem na decisão embargada 

omissão, contradição ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO 

RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA 

CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são 

cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição 

contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer 

dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de 

abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada 

nos autos e já decidida. Não configura omissão a ausência de 

manifestação sobre tese apresentada tão somente nos embargos de 

declaração. Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA (Opostos nos autos do (a) Apelação / Reexame Necessário 

67736/2015 -Classe: CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 126908 / 2015. 

Julgamento: 22/9/2015. EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO 
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(Advs: Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO ESTADO), 

EMBARGADO - ELVIRA ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) (Advs: Dr (a). 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). Sr (a). DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Com efeito, infere-se das razões do recurso a 

nítida intenção de reformar, e não de integrar a decisão embargada. No 

entanto, os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, 

consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 

EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reformar o 

julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual 

inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. 2. No caso, 

não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de 

declaração, uma vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; 

sendo certo que a contradição revela-se por proposições inconciliáveis 

dentro de um mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes 

apontam contradição do feito embargado com os arestos trazidos à 

colação, o que é inapto a respaldar a oposição do presente recurso. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 

1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015) Nesse cenário, incumbe ao 

embargante recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, 

já que não se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos 

embargos de declaração. Destarte, ante a ausência de quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, 

REJEITO os embargos de declaração opostos no ID 9051974. Por outro 

lado, verifico que a parte vencida cumpriu com sua obrigação estabelecida 

na sentença (Id. 9976238), promovendo o depósito do valor devido. Deste 

modo, DEFIRO o pedido de levantamento de valor formulado no Id. 

10627745. Assim, considerando que o advogado da parte reclamante 

possui poder especial para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento do valor depositado, transferindo-se a quantia para a conta 

corrente indicada na manifestação (ID n° 10627768), de titularidade do 

causídico. Após, arquivem-se os presentes autos. CUMPRA-SE expedindo 

o necessário. Itaúba/MT, 23 de março de 2018. Jean Paulo Leão Rufino 

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55995 Nr: 665-25.2018.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO NASCIMENTO GIRALDES, MILTON ZANA 

PORTELA, Marilu Welter Giraldes, Nivalda Giraldes Portela, FLORINDO 

ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, ALBERTO ZANA 

PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glidy Wanovich Estevão, VIVIANE ELIAS 

ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS PEREIRA - 

OAB:29505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 562 e 567, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a liminar pleiteada, determinando a expedição de 

mandado proibitório suscitado na inicial em favor do requerente, não 

podendo os requeridos adentrarem na área rural, composta pelas áreas 

com matrícula de n° 1.229, n° 432, n° 14, n° 927 e n° 1.228, totalizando 

uma área de 1.848,44 hectares, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) pelo descumprimento da presente decisão.

Por fim, condiciono a eficácia da concessão da liminar ao cumprimento das 

irregulares acima mencionadas.

Deste modo, nos termos dos artigos 292 e 321, ambos do Código de 

Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, fundamentar e especificar a extensão do pedido de 

perdas e danos, para atribuir o valor correto à causa conforme exposto 

acima, bem como efetue o pagamento das custas e taxas judiciais 

complementares, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito 

sem resolução de mérito, bem como revogação da liminar concedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56126 Nr: 710-29.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdI, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada pelo Ministério Público, representando o interesse indisponível de 

Kaio Morais Ribeiro representado por sua genitora Luana Morais Carneiro 

em face do Município de Itiquira/MT e do Estado de Mato Grosso, todos 

devidamente qualificados.

Considerando o que dispõe a Recomendação nº 31/2010 do CNJ, bem 

como a Portaria n. 1135/2011/PRES do TJMT, encaminhe-se a inicial com a 

sua respectiva documentação ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), via 

malote digital, requisitando parecer técnico, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas.

Juntado o parecer, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38410 Nr: 813-41.2015.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMITA ITIMURA, TOMI NOZAWA ITIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS BOSSA 

GRASSANO - OAB:21151

 Vistos, etc... DECIDO.A nomeação de perito é ato do juiz, conforme 

redação do art. 465 do Código de Processo Civil, portanto decido:I – 

DEFIRO o pedido de realização de prova pericial requerida pelo autor.II – 

Nomeio o IPC - Instituto de Perícias Científicas, localizado na Rua da Paz, n. 

185, na cidade de Campo Grande/MS, CNPJ: 0920892/0001-49, CEP: 

79002-190, para atuar como perito deste Juízo.III – Intime-se o perito para, 

em 10 (dez) dias, apresentar a proposta dos honorários periciais. Após, 

intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

proposta, vez que requereu a perícia. Sendo favorável a manifestação, 

deverá no mesmo prazo efetuar o recolhimento do valor dos honorários 

periciais em conta vinculada ao Juízo, sob pena de perda da prova.IV – 

Após, intimem-se as partes para apresentar os quesitos, no prazo de 05 

(cinco) dias.V – Em seguida, remetam-se cópias dos quesitos 

apresentados pelas partes ao perito nomeado.VI - O perito deverá marcar 

data e hora para o início dos trabalhos periciais com antecedência de 30 

(trinta) dias, devendo informar a Secretaria deste Juízo para que as partes 

possam ser intimadas dos trabalhos periciais.VII - O perito deverá 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, após a realização da 

perícia.VIII - Após, com a apresentação do laudo, promova-se a 

transferência, mediante alvará judicial, para a conta bancária a ser 

indicada pelo perito. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 13124 Nr: 420-58.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdE, MdI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS, EVSJ, AAdCF, JMdCS, ARV, AEN, VBdS, 

GIdS, CG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Joifer Alex Caraffini - 

OAB:13.909-B/MT, Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP, 

Roque Pereira Neto - OAB:5613/MT

 . Fundamento e Decido.Da análise dos autos, vejo que as partes não 

arguiram questões preliminares, mas tão apenas pediram pela produção 

de prova testemunhal.Sendo assim, não havendo nenhuma questão 

preliminar a ser apreciada, nem irregularidades a serem sanadas, nos 

termos do artigo 357 do CPC, declaro saneado o processo.Fixo como 

ponto controvertido se houve fraude de licitação para contratação de 

eletricista, contratação de aliado político sem contraprestação de serviço, 

pagamento de servidores sem contraprestação de serviço e dispensa 

indevida de licitação. Defiro a produção de prova testemunhal.Designo 

audiência de instrução para o dia 13 de junho de 2018 às 14h00, para 

tomar o depoimento pessoal dos requeridos e inquirir as testemunhas 

arroladas.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Cumpra-se com 

eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33330 Nr: 452-58.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izach Joaquim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte recorrida, no prazo legal, apresente as contrarrazões recursais.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15111 Nr: 925-86.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que, 

caso queira, se manifeste quanto à Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença apresentada pela parte adversa.

Jauru, 23 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30797 Nr: 636-22.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Maria da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pereira da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte exequente intimado, a fim de que se 

manifeste acerca do teor do petitório retro.

Jauru, 24 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13349 Nr: 354-52.2010.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Felix dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifiquei que o 

valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 24 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33206 Nr: 517-90.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o autor intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste acerca do ofício acostado aos autos, da lavra do 

Departamento Auxiliar da Presidência, o qual noticia o efetivo pagamento 
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da Requisição de Pequeno Valor expedida.

Jauru, 24 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15017 Nr: 829-71.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiana Valdivina da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões.

Jauru, 24 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7853 Nr: 157-39.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zélia Bezerra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que, compulsando os autos verifica-se que existem 02 

(dois) causídicos habilitados para defender os interesses da parte 

exequente, conforme procuração de fl. 17, bem como pelo fato de que os 

dois requereram expedição de alvarás, cada um em seu nome, SEJAM OS 

MESMOS INTIMADOS, a fim de que informem nos autos em nome de quem, 

de fato, deverão ser liberados os valores depositados nos autos.

Jauru, 24 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6338 Nr: 1329-50.2005.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Florentina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que, compulsando os autos verifica-se que existem 02 

(dois) causídicos habilitados para defender os interesses da parte 

exequente, conforme procuração de fl. 15 e substabelecimento de fl. 169, 

bem como pelo fato de que os dois requereram expedição de alvarás, 

cada um em seu nome, SEJAM OS MESMOS INTIMADOS, a fim de que 

informem nos autos em nome de quem, de fato, deverão ser liberados os 

valores depositados.

Jauru, 24 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30997 Nr: 848-43.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzedino Ferreira, Iolanda Julia Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 24 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15023 Nr: 835-78.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Rosa de Jesus Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões.

Jauru, 24 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12154 Nr: 452-71.2009.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venerice Gabriel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Godinho Crevelaro - 

OAB:OAB/RO 7441, JANDERSON FREITAS DA COSTA - OAB:21490/O, 

João Rodrigues de Souza - OAB:5876, Wilson de Araújo Moura - 

OAB:5560 SSP/RO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam os advogados do réu intimados, a fim de que ofereçam as razões 

do recurso interposto, consoante decisão de fl. 758/758-verso.

Jauru, 24 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40502 Nr: 659-26.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THARIK SILVA DUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER THARIK SILVA DUQUE, da imputação a que se 

sujeitou nestes autos.Sem custas, pois, o pagamento das custas 

processuais constitui-se num dos efeitos da condenação, em sendo 

absolutória, desaparece a obrigação.Por se tratar de sentença 

absolutória/extintiva da punibilidade, desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação de seu defensor, nos termos do art. 980, § 

7º e 1.387, da CNGC.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 14 de março de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37946 Nr: 1642-93.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:21490/O

 Vistos.

O Ilustre Presentante do Ministério Público, com atribuições perante este 

juízo, baseando-se em investigação policial que anexou, ofertou denúncia 

contra ELIAS GARCIA DA SILVA, ELIZEU GARCIA DA SILVA E ADONIAS 

GARCIAS DA SILVA, já qualificados nos autos, imputando-lhes a prática 

do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, 

narrando o que segue, ipsis litteris:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de agosto 

de 2014, aproximadamente às 21h00, na estrada de acesso a Comunidade 

Santa Otília e Comunidade Altelândia, zona rural do município de Jauru/MT, 

ELIAS GARCIA DA SILVA, ELIZEU GARCIA DA SILVA E ADONIAS GARCIA 

DA SILVA portavam/transportavam arma de fogo com numeração 

suprimida e munições – 02 (duas) espingardas calibre 22 (sem 

numeração) 01 (uma) espingarda calibre 36 (sem numeração), 18 

(dezoito) munições intactas calibre 22 e (04) quatro cartuchos carregados 

calibre 36 (vide auto de apreensão de fls. 10), sem possuir autorização e 

em desacordo com determinação legal e regulamentar. Fazem esclarecer 

as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima 

narradas, os policiais militares realizavam diligências a procura de 

suspeitos de um roubo de motocicleta, oportunidade que avistaram duas 

motocicletas vindo em direção da viatura policial, que ao perceberem a 

presença dos Policiais Militares, deram meia volta e empreenderam fuga, 

sendo perseguidos pelos milicianos. Ato contínuo, durante a perseguição, 

uma das motocicletas veio ao solo, tendo os suspeitos evadido do local, 

deixando para trás as armas e as munições elencadas acimas. Segundo 

as investigações, constatou que os suspeitos portadores das armas e 

munições supracitadas tratavam-se das pessoas de ELIAS GARCIA DA 

SILVA, ELIZEU GARCIA DA SILVA E ADONIAS GARCIA DA SILVA.”

A denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2015, às fls. 88.

O feito originário - Processo nº 1257-48.2014.811.0047 – código: 34173 - 

foi desmembrado, originando os presentes autos, distribuído virtualmente 

sob o n. 1642-93.2014.811.0047 – código: 37946, para apuração da 

conduta do denunciado Adonias Garcia da Silva (fl. 1).

Devidamente citado (fls. 138), o denunciado ADONIAS GARCIA DA SILVA 

informou não possuir condições financeiras para constituir defensor, 

razão pela qual, foi-lhe nomeado advogado dativo, Dr. Janderson Freitas 

da Costa, que ofereceu resposta à acusação (fls. 160/161), pugnando 

genericamente pela absolvição sumária, contudo sem apresentar 

documentos, justificações, bem como rol de testemunhas.

Em decisão de fls. 165, este Juízo verificando a inexistência de qualquer 

das hipótese ensejadora de absolvição sumária, designou audiência de 

instrução e julgamento.

Durante a instrução processual, procedeu-se a oitiva das testemunhas 

Juraci da Silva e Roberto Carlos Moraes Abreu e ao interrogatório do 

acusado Adonias Garcia da Silva (fls. 178/184). Homologou-se a 

desistência da testemunha Roberto Soares Pereira.

Ante a ausência de requerimento de diligências pelos sujeitos 

processuais, encerrou-se a instrução processual e o Ministério Público 

apresentou alegações orais (em sistema audiovisual anexo). Entendendo 

estarem comprovadas materialidade e autoria do crime, pugnou pela 

procedência integral da denúncia, para condenar o acusado Adonias 

Garcia da Silva, como incurso nas penas do art. 16, inciso IV, da Lei 

10826/2003.

A Defesa Técnica, por sua vez, apresentou memoriais na forma escrita 

(fls. 191/194), pugnando pela desclassificação do delito para posse ou 

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e, em caso de condenação, 

pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direito, nos termos do art. 44 do CP, alternativamente, aplicação do regime 

inicial aberto para cumprimento da reprimenda, consoante disposição do 

artigo 33, § 2°, alínea ‘c’, do Código Penal Brasileiro.

 É o relatório. Fundamento e decido.

O processo está em ordem, vez que foram obedecidos todos os trâmites 

legais. Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, bem 

como inexistem preliminares a serem dirimidas. Assim, passo ao exame do 

mérito.

A imputação que recai contra o denunciado ADONIAS GARCIA DA SILVA, 

é de prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com 

numeração raspada, prevista no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 

10.826/03, que prevê:

 “Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em 

depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

 Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

 IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com 

numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, 

suprimido ou adulterado.”

A MATERIALIDADE do delito em questão está satisfatoriamente 

comprovada através do boletim de ocorrência de fls. 30/31, auto de 

apreensão (fls. 37), laudo de exame de perícia criminal caracterização e 

eficiência de arma de fogo e munições às fls. 64/72, o qual concluiu que 

as armas de fogo revelaram-se aptas para disparos, bem como que os 
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cartuchos apresentavam-se em correto funcionamento.

A AUTORIA da infração penal restou amplamente demonstrada pelos 

depoimentos das testemunhas, notadamente pela confissão do acusado, 

que interrogado em juízo declarou a propriedade da arma apreendida, 

relatando que são verdadeiros os fatos imputados na denúncia, 

acrescentando que foram em uma pesca e levaram as armas de fogo para 

proteção pessoal, afirmando que era proprietário da espingarda de calibre 

36, no entanto, alegou não ter conhecimento de que a arma era de 

numeração raspada.

 Corroborando a confissão do denunciado, os corréus ELIAS e ELIZEU, 

denunciados no processo de código 34173, confessaram a prática 

delitiva. Naquela oportunidade, afirmaram que no dia 12 de agosto de 

2014, às 21h00, tinham ido pescar na “salvação” (Elias, Adonias e Elizeu), 

e resolveram levar as armas, e que cada um tinha a sua arma, sendo que 

Elias e Elizeu eram proprietários das espingardas calibre 22, e a 

espingarda calibre 36 pertencia ao seu irmão Adonias. As munições 

também pertenciam ao denunciado, conforme confissão de todos os 

acusados.

 No mesmo sentido, o Policial Militar Roberto Soares, afirmou que estavam 

realizando diligências com intuito de encontrar uma motocicleta furtada na 

cidade (...) e que encontraram na estrada sentido comunidade Altelândia 

duas motocicletas e que ao avistarem a viatura empreenderam fuga (...) 

que perseguiram os suspeitos, mas estes entraram em um canavial (...) 

que fizeram diligências no local e encontraram 03 (três) armas de fogo, 

sendo 02 (duas) de calibre 22 e uma de calibre 36 e várias munições.

As provas produzidas, trazem a convicção necessária para o édito 

condenatório, posto ter restado devidamente comprovado que o 

denunciado possuía, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal, arma de fogo tipo espingarda calibre 36, com numeração raspada, 

bem como munições intactas, conforme restou comprovado.

Com relação à tese de desclassificação para o crime de porte ilegal de 

arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/03, 

sustentada pela defesa, entendo que a mesma não merece guarida. 

Explico.

Em que pese, o laudo pericial n.º 410.02.03.2014.283 de fls. 64/72 dos 

autos, informar na 3ª e na 9ª resposta do item 5 que, tanto as armas 

quanto as munições são de uso permitido, o mesmo laudo pericial constou 

em seus itens n.º 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 que as referidas armas não 

possuíam numeração de série e uma das espingardas calibre 22, possuía 

registro parcial.

Dessa forma, tendo o laudo técnico comprovado que as armas não 

possuíam numeração de registo completa, inviável a tese de 

desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo 

de uso permitido (art. 14, da Lei n.º 10.826/03).

Capitaneando o raciocínio esposado, trago à colação entendimento do 

Tribunal de Justiça do nosso estado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E/OU ADULTERADA (ART. 

16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº. 10.826/03) – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA 

PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL 

RETRATADA EM JUÍZO, NÃO DESCONSTITUÍDA POR PROVA EM 

CONTRÁRIO – TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O PORTE DO REVÓLVER 

CALIBRE 38 – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE 

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, 

DA LEI N.º 10.826/2003) – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL CRIMINAL 

CONCLUSIVO ACERCA DA SUPRESSÃO DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO 

DO ARMAMENTO APREENDIDO COM O RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – 

RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...) 2. Inviável a desclassificação do 

crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº. 

10.826/2003 para aquele do art. 14, caput, da mesma Lei, quando o laudo 

pericial criminal, correspondente ao exame de prestabilidade e eficiência 

da arma de fogo e das munições, constatou de forma límpida que o 

revólver apreendido com o réu possuía numeração parcialmente suprimida 

por meio de lixamento e uso de instrumento contundente, sendo irrelevante 

o fato de o armamento ser de uso permitido ou restrito. 3. Condenação 

mantida. Apelo desprovido. (Ap 117905/2017, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, 

Publicado no DJE 06/02/2018)”.

Insta salientar que, embora a defesa do acusado alegue que o mesmo 

utilizava a arma para proteção pessoal (para não ser devorado por 

javalis), tal conduta não tem o condão de excluir sua culpabilidade.

 Oportuna a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

sobre o tema em questão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO – NUMERAÇÃO 

RASPADA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 16, 

PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, PARA O DELITO DO ARTIGO 14 DA LEI N. 

10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. O porte de arma de fogo, com numeração raspada, suprimida 

ou adulterada, adequa-se ao crime previsto no artigo 16, parágrafo único, 

inciso IV, e não ao disposto no artigo 14 da Lei in. 10.826/03, 

independentemente de quem tenha feito a supressão da numeração da 

arma apreendida. (Ap 60750/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 

14/08/2017)”.

Importante ressaltar que, por se tratar de crime de MERA CONDUTA e de 

PERIGO ABSTRATO, o simples porte de arma de fogo de uso restrito, com 

numeração raspada, configura o crime insculpido no art. 16, § único, inc. 

IV, da Lei nº 10.826/03, em especial quando a ação é praticada de maneira 

consciente e voluntária como no caso em apreço.

Feitas essas considerações, resta descartada a hipótese de absolvição, 

já que o acervo probatório carreado para o bojo dos autos indica que a 

conduta de ADONIAS GARCIA DA SILVA, ajusta-se perfeitamente ao tipo 

penal do art. 16, § único, inc. IV, da Lei nº. 10.826/03, de forma que a sua 

condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para condenar ADONIAS GARCIA DA SILVA, brasileiro, convivente, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 942919 SSP/MT, inscrito no CPF 

sob o n 570.955.401-44, nascido aos 16/10/1972, filho de Argemiro Garcia 

da Silva e Diomar Garcia de Oliveira, como incurso nas sanções do art. 16, 

parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003, passando à dosimetria da pena a 

ser-lhe aplicada, em observância ao disposto no art. 59 e 68, do Código 

Penal.

 A pena prevista para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso 

restrito é de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denota-se que o 

imputado agiu com a culpabilidade normal à espécie; não registra 

processos em seu desfavor, sendo considerado primário; quanto a sua 

conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, de 

modo que impede a valoração; o motivo do delito é próprio do tipo; as 

circunstâncias foram relatadas nos autos nada tendo a se valorar; a 

conduta não teve maiores consequências; não se pode cogitar sobre 

comportamento da vítima (sociedade) e não transcendeu o resultado 

típico. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do 

Réu.

À vista dessas circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a 

pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente 

ao tempo do fato delituoso, observado o disposto no artigo 60, do Código 

Penal.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 

65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea), contudo 

deixo de valorá-la vez que a pena encontra-se fixada no mínimo legal 

(Súmula 231, STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, 

torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.

Na sequência, em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea 

“c”, do Código Penal, fixo regime inicial ABERTO para cumprimento da 

pena.

 Considerando o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, 

CONCEDO o benefício legal da substituição da pena privativa de liberdade 

por restritivas de direito, uma vez que o réu preenche os requisitos 

alinhavados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição 

suficiente à repreensão do delito. Assim sendo, observada a disciplina do 

artigo 44, § 2º, “segunda parte” e na forma dos artigos 45, § 1º e 47, 

inciso II, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

por DUAS PENAS restritivas de direito, que serão definidas em audiência 

admonitória a ser designada oportunamente, tão logo haja o trânsito em 

julgado deste decisum.

Com supedâneo no artigo 594, do Código de Processo Penal, concedo o 

direito de o sentenciado recorrer em liberdade, uma vez que inexistem 

requisitos para prisão cautelar.

Ainda, considerando que o sentenciado não ficou segregado em razão 
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deste processo, deixo de aplicar o § 2º, do artigo 387, do Código de 

Processo Penal (Lei nº 12.736/12).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos determinado no art. 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de 

contraditório nos autos.

Nos termos do artigo 91, letra "a", do Código Penal e do art. 25 da Lei 

10.826/03, DECLARO A PERDA da arma de fogo em favor da União, e 

DETERMINO a sua REMESSA ao Comando do Exército Brasileiro mais 

próximo, para sua destruição ou doação para órgãos de segurança ou 

Forças Armadas, tudo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a teor do 

art. 25 da Lei 10.826/03.

INTIMEM-SE pessoalmente da sentença os réus, o Ministério Público e o 

Defensor, nos termos do art. 370, § 4º, e 392, incisos I a V, do Código de 

Processo Penal.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Advirto que no “ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-á indagado se 

deseja recorrer da sentença. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de 

justiça ou o gestor(a) reduzirá a termo a sua manifestação, 

independentemente do defensor ou advogado, de acordo com o art. 578 e 

parágrafos, do CPP” , assim como que cabe “à Secretaria do Juízo, no 

momento da expedição do mandado de intimação da sentença, expedir 

também termo de apelação, com espaço reservado para o réu assinalar a 

intenção de recorrer da sentença condenatória” - CNGC, art. 1.421, caput 

e parágrafo único –, cujo documento deverá seguir o modelo disponível no 

sistema informatizado de acompanhamento processual – CNGC, art. 1.692, 

§ 4º.

Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado separadamente 

para o Ministério Público, assistente da acusação, defensor e réu – CNGC, 

art. 1.422 e art. 1.693 -, DETERMINO que seja expedida GUIA DE 

EXECUÇÃO DEFINITIVA e efetivadas as comunicações – CNGC, art. 1.453 

e ss. -, entre as quais ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação 

Criminal do Estado e correspondente no âmbito federal, à Delegacia de 

Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial e ao TRE-MT, até o dia 

15 (quinze) de cada mês, este via Sistema INFODIP, para os fins da 

CRFB/88, art. 15, III – CNGC, art. 1.455 -, assim como a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

FIXO honorários ao defensor dativo, Dr. JANDERSON FREITAS DA 

COSTA, inscrito na OAB/MT 21490/O, no importe de 10 (dez) URHs, em 

razão dos serviços prestados e das diretrizes do art. 85 do CPC, a serem 

arcados pelo Estado de Mato Grosso, na forma do art. 22, §, 1.º da Lei n.º 

8.906/1994. EXPEÇA-SE a respectiva certidão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37341 Nr: 1029-39.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJAILSON JOSE PINHEIRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Ilustre Presentante do Ministério Público, com atribuições perante este 

juízo, baseando-se em investigação policial que anexou, ofertou denúncia 

contra ADJAILSON JOSÉ PINHEIRO ALVES, como incurso nas penas do 

artigo 306, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), narrando o 

que segue, ipsis litteris:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de agosto de 

2015, por volta das 16h20, na Rua do Recinto do Rodeio (defronte ao Bar 

do Vando), na cidade de Figueirópolis D'Oeste/MT, ADJAILSON JOSÉ 

PINHEIRO ALVES conduziu veículo automotor – Veículo Ford/Fiesta, Placa 

GXI -1341 ,  Ano  Fab r i c a ç ã o / M o d e l o  1 9 9 8 / 1 9 9 9 ,  c h a s s i 

9BFZZZFHAWB254074, em via pública, com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool (vide Auto de Constatação de 

Sinais de Embriaguez de fls. 10/11), incorrendo na conduta descrita no 

artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997. Fazem esclarecer as 

investigações policias que, nas condições de tempo e local acima 

narrados, ADJAILSON JOSÉ PINHEIRO após ingerir bebida alcoólica, 

conduziu o veículo acima descrito pelas vias públicas da cidade de 

Figueirópolis D'Oeste/MT, oportunidade em que foi abordado pelos Policias 

Civis. Ato contínuo, percebendo o estado de embriaguez do denunciado, 

os agentes da lei lavraram auto de constatação de sinais de embriaguez, e 

efetuaram a sua prisão em flagrante delito.”

Recebida a denúncia (fls. 71), no dia 11.11.2015, foi determinada a citação 

do réu, bem como deferidas as diligências solicitadas pelo Ministério 

Público.

Devidamente citado (fls. 92), o acusado apresentou resposta à acusação 

(fls. 96/99), por intermédio de advogada dativa.

 Inexistindo hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência 

instrutória, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas 

arroladas pelas partes, João Batista Ferreira e Guilherme Nunes de 

Assunção e realizado o interrogatório do acusado. Ante a ausência de 

objeção da defesa técnica, foi homologada a desistência da testemunha 

Thiago de Campos Arruda.

Encerrada a instrução processual, o Parquet apresentou alegações finais 

orais (em sistema audiovisual anexo), e, entendendo comprovadas a 

materialidade e autoria delitiva, pugnou pela procedência da denúncia, 

para condenar o acusado pela prática do crime de conduzir veículo 

automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência 

de álcool, requerendo, expressamente, a aplicação da pena de suspensão 

da habilitação para dirigir veículo automotor e a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direito, consistente em prestação 

pecuniária não inferior a 04 (quatro) salários mínimos.

A Defesa Técnica, por sua vez, apresentou alegações finas em forma de 

memoriais (fls. 132/135), pleiteando a absolvição do acusado por falta de 

provas, nos termos do inciso II do art. 386 do CPP, subsidiariamente 

condenação na pena mínima, suspensão do direito de conduzir veículo 

automotor pelo mesmo período e substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços 

à comunidade ou pagamento de cesta básica no valor de um salário 

mínimo.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo em tela está apto para julgamento. O iter procedimental 

transcorreu dentro dos ditames legais, respeitados os princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidades de 

cunho processual a serem sanadas, de igual modo não há questões 

preliminares a serem aparecidas.

Para o exercício do direito de punir estatal, consoante a capitulação da 

denúncia, é necessária a existência dos três elementos do crime 

(tipicidade, ilicitude e culpabilidade), além da justa causa (prova de autoria 

e da materialidade) do tipo previsto no artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro, o qual vale a transcrição:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância 

psicoativa que determine dependência:

Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.”

Dito isso, preocupado com a segurança do trânsito, não poderia o 

legislador deixar de punir a conduta daquele que, embriagado (ou sob 

influência de substância de efeitos análogos), conduz veículo automotor.

Discute a doutrina se o crime em exame seria de perigo abstrato ou 

concreto.

Para Luiz Flávio Gomes, em análise formulada antes da entrada em vigor 

da Lei nº 11.705/2008, o crime é de perigo concreto, fazendo, todavia a 

ressalva: Mas é preciso bem compreender esse perigo concreto exigido 

pelos novos tipos penais. Não é necessário que a conduta praticada 

coloque em perigo a vida ou a integridade física de uma vítima 

determinada. Basta a comprovação de que um conjunto de bens, ou de 

pessoas, concretamente sofreram risco de lesão. Por exemplo: dirigir 

embriagado é uma conduta, em geral (abstratamente) perigosa. Ninguém 

pode negar. Mas no processo pena, agora, para além de se provar que o 

sujeito dirigia o veículo embriagado, impõe-se demonstrar que 

concretamente sua conduta trouxe perigo para “outrem”.

Com a reforma operada pela Lei 11.705, de 19 de junho de 2008, o tema 

merece uma nova abordagem.

A redação atual do art. 306 simplesmente tipifica a conduta daquele que 

conduz veículo em via pública, “estando com concentração de álcool por 

litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência 

de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (...)”. 

Ou seja, o legislador optou, francamente, por excluir qualquer menção a 

exposição de dano potencial causada pelo motorista embriagado, 

satisfazendo-se com o mero fato dele apresentar taxa de álcool superior à 
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permitida.

Daí entendemos que, em face da alteração operada no tipo penal, o delito 

de embriaguez ao volante passa a ser catalogado inequivocamente, como 

de perigo abstrato, no qual se pressupõe a ocorrência do perigo pelo 

simples fato do motorista encontrar-se embriagado.

Essa, sem dúvida, a “ratio legis”, nitidamente preocupada em coibir tão 

nociva conduta, causadora de milhares de mortes ocorridas em nosso 

país, decorrentes da irresponsável condução de veículos por pessoas 

embriagadas. Não há que se aguardar que o pior ocorra. Antecipou-se o 

legislador, contentando-se, para a tipificação do delito, com o simples fato 

de se encontrar o agente embriagado.

Daí se conclui que o delito restará demonstrado quando presentes os 

seguintes requisitos: 1) condução de veículo automotor; 2) na via pública; 

3) motorista sob influência de álcool ou de qualquer outra substância 

psicoativa que determine dependência. (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA, 

Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. 2ª Ed. Pgs. 1096/1102).

A alteração introduzida pela Lei 11.705 de 19 de junho de 2008, preservou 

o “caput” do art. 277 do CBT (com a redação dada pela lei 11.275/2006), a 

saber: “Todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de 

trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir 

sob a influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames 

clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em 

aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado”. 

Atente-se, porém, que o motorista não é obrigado a se submeter ao 

chamado teste do bafômetro, na medida em que liberado de produzir prova 

contra si mesmo (nemo tenetur se detegere).

O motorista não é obrigado a se submeter ao teste do chamado 

“bafômetro”, com base no princípio acima enunciado. Porém, a ausência 

dessa perícia, por si só, não induziria à atipicidade da conduta, que 

poderia ser demonstrada, na visão do legislador, por outros meios de 

prova como, v.g., a prova testemunhal, a exemplo do que prevê o art. 167 

do CPP (GOMES, Luiz Flavio e CUNHA, Rogério Sanches. Legislação 

Criminal Especial. 2ª Ed. Pgs. 1096/1102).

Feitas tais considerações, passo a analisar o mérito.

O Ministério Público, em seus memoriais finais, pugnou pela condenação 

do denunciado, nos exatos termos da denúncia, uma vez que entende 

estarem comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A defesa, por sua vez, para o crime em questão, requereu absolvição por 

falta de provas (art. 386, inciso II, do CPP), bem como a aplicação de pena 

mínima, tendo em vista a confissão do acusado.

Em seu interrogatório, o acusado ADJAILSON JOSÉ PINHEIRO ALVES 

negou a autoria delitiva. O denunciado disse que estava em uma pescaria 

no rio Brigadeiro juntamente com o “seu Goiano” e quando voltava para 

casa ingeriu 03 (três) doses de pinga (Corotinho Theodoro Sampaio). 

Após terem chegado na residência do “seu Goiano” pegou o carro e foi 

até o boteco para comprar outro corote de pinga, e logo que adquiriu a 

bebida, voltou para o carro e quando estava tentando dar partida foi 

abordado pelos policias.

 A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de 

prova, consoante a redação do § 2º do art. 306, do Código Trânsito 

Brasileiro, in verbis:

§ 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante 

teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova 

testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o 

direito à contraprova.

 A Lei n. 12.760/12 modificou o art. 306 do CTB, a fim de dispor ser 

despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação alcóolica, 

acrescentando ser viável a verificação da embriaguez ao volante 

mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito 

admitidos, observado o direito à contraprova, de modo a corroborar a 

alteração da capacidade psicomotora, conforme ocorreu no caso em 

apreço, consoante depoimento das testemunhas abaixo reproduzido.

 Corroborando a confissão do denunciado, o agente da polícia civil 

GUILHERME NUNES ASSUNÇÃO, afirmou que estava investigando um 

crime de tentativa de homicídio na cidade de Figueiropolis D’Oeste/MT, e 

avistou um veículo em frente ao bar “Asa Branca” com as características 

que lhe foram passadas, e o motorista estava tentando “dar partida”, 

então pediu para que o condutor saísse e colocasse as mãos no capô do 

carro, porém, ele estava tão embriagado que não conseguia descer do 

automóvel. Afirmam que encontrou um corotinho de pinga dentro do 

veículo, todavia ele estava cheio.

 A testemunha JOÃO BATISTA FERREIRA, declarou em juízo que estava 

no bar jogando sinuca e viu que o denunciado chegou ao bar e comprou 

uma pinga (corote) e quando chegou ao carro, foi abordado pela polícia.

 Desse modo, diante do cotejo dos elementos probatórios, conclui-se que 

a confissão do denunciado de ter dirigido após ingestão de bebida 

alcóolica foi devidamente corroborada pelos depoimentos testemunhais, 

bem como pelo laudo de constatação de sinais de embriaguez acostado 

às fls. 14/15, atestando evidentes sinais de embriaguez do denunciado, 

impondo-se sua condenação.

É certo que a exigência do dano potencial, que caracterizava o crime, não 

mais se encontra presente na redação do artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro, nos termos da Lei 11.705, de 2008. Aliás, é entendimento 

consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que o crime de embriaguez ao 

volante é considerado crime de perigo abstrato, ou seja, prescinde da 

demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração.

A propósito:

“(...) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE APLICOU A 

SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, §§ 7º E 8º, DO CPC. RECURSO 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP N. 1.111.566/DF. 

AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. 

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PERIGO ABSTRATO. 

BAFÔMETRO. DECRETO N. 6.488/2008. CONCENTRAÇÃO SUPERIOR A 0, 

3 MILIGRAMA POR LITRO DE AR EXPELIDO DOS PULMÕES. CRIME. 

OCORRÊNCIA. FATO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 12.760/2012. 

DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA 

CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. [...] 2. É pacífica a jurisprudência 

desta Corte Superior no sentido de que o crime de embriaguez ao volante 

é de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração da 

potencialidade lesiva da conduta. [...] 7. Não há falar em inépcia da inicial 

acusatória que descreve o fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias, registrando que a acusada, submetida ao teste de 

etilômetro, apresentou concentração de álcool de 0,4 miligrama por litro de 

ar alveolar, ou seja, quantidade superior àquela indicada no inciso I do art. 

306 do Código de Transito Brasileiro. 8. Agravo regimental provido. (AgRg 

no REsp n. 1.498.656/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 

25/5/2016).

Frise-se que a prova oral foi contundente no sentido de que o réu havia 

ingerido quantidade de substância alcoólica muito superior à permitida por 

lei e havia conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora 

alterada. O acervo informativo, desde a fase embrionária do feito, trouxe 

elementos comprobatórios dos fatos descritos na denúncia, não restando 

configurada qualquer dúvida que pudesse ensejar aplicação do princípio in 

dubio pro reo.

Portanto, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a 

materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta 

perpetrada, a condenação do denunciado nas penas do crime de 

embriaguez ao volante é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para condenar ADJAILSON JOSE PINHEIRO ALVES, vulgo “Ceará”, 

brasileiro, viúvo, auxiliar de serviços gerais, portador da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social nº 235793, série 002RN, nascido aos 

26/12/1983, natural de Piracicaba/SP, filho de José Alves Damião e 

Adalcinda Pinheiro Dantas, como incurso nas sanções previstas pelo 

artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997, passando a dosar a pena a 

ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68, 

do Código Penal.

A pena prevista no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de 

detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

 Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denota-se que o 

imputado agiu com culpabilidade normal à espécie, além disso, inexistem 

nos autos elementos outros que permitam intensificar o juízo de 

reprovabilidade da conduta para além do que ordinariamente ocorre em 

delitos dessa natureza; O acusado não possui maus antecedentes, 

poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade e 

conduta social; o motivo do delito é próprio do tipo, sendo que as 

circunstâncias se encontram relatadas nos autos nada tendo a se valorar; 

a conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode 

cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para 

se aferir a situação econômica da Réu.
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Diante das circunstâncias judiciais acima mencionadas, fixo a pena-base 

no mínimo legal, qual seja, 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO e 10 (dez) 

dias-multa.

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante prevista no artigo 65, 

inciso III, alínea d, do CP (confissão). No entanto, em atenção ao enunciado 

da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a aludida circunstância, haja vista 

que a pena foi fixada no mínimo legal. Não há circunstância agravante.

Na terceira etapa, à míngua de causas de diminuição ou de aumento, fixo a 

pena, definitivamente, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) 

dias-multa, consignando que fixo o valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) 

do salário-mínimo vigente à época do fato, considerando a falta de 

informações a respeito de sua condição econômica.

Condeno o réu, ainda, à penalidade de suspensão ou de proibição de 

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo 

prazo de 02 (dois) meses, com fulcro no art. 293, caput, do CTB, bem 

como o condeno ao pagamento das custas processuais.

Em atenção ao artigo 387, §2º do CPP, consigno que a detração não é 

hábil a alterar o regime inicial de cumprimento da pena. Assim, em 

conformidade com o artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, consoante 

disposto no artigo 36 do Código Penal, fixo regime inicial de cumprimento 

de pena, o ABERTO.

Tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que 

réu preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, razão 

pela qual substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 

Assim sendo, observado o disposto no art. 44, § 2°, 1ª parte, e na forma 

do art. 45, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente em prestação 

pecuniária, a ser especificada pelo juízo da execução.

Concedo ao réu o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, uma vez que 

permaneceu solto durante toda a instrução do processo e em atenção ao 

regime de reprimenda imposta.

Considerando que nos autos não existem elementos suficientes para 

aferir prejuízos sofridos pelas vítimas, deixo de fixar valores mínimos para 

reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV 

do CPP.

Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50 

e art. 98, § 3º, do CPC.

INTIMEM-SE pessoalmente da sentença o réu, o Ministério Público e o 

defensor, nos termos do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal;

 Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as 

seguintes providências:

 1) Alimentem o SINIC/CNJ com os dados da condenação, bem como 

INFODIP;

2) INTIME-SE o réu para entregar, em quarenta e oito horas, a Permissão 

para Dirigir ou a Carteira de Habilitação a este juízo, caso possua (art. 293, 

§ 1°, do CTB);

 3) Nos termos do art. 295 do CTB, OFICIE-SE ao CONTRAN e ao 

DETRAN/MT informando a suspensão para dirigir veículo automotor ou a 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação, por 02 (dois) meses;

 4) Em seguida formem-se os autos de execução penal, arquivando-se 

estes, após a instauração do respectivo processo de execução pena;

5) Encaminhe-se à Contadoria para cálculo da multa e, após, INTIME-SE o 

réu, na forma do art. 51, para pagá-la em até 10 (dez) dias e, na hipótese 

de não pagamento, remetam os autos à Procuradoria da Fazenda Pública 

Estadual, a fim de que tome as providências necessárias;

6) Encaminhem-se as informações necessárias à Justiça Eleitoral para os 

fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (Comando 

“FASE 337).

Por fim, considerando a omissão Estatal em empreender esforços no 

sentido de implementar Defensoria Pública na Comarca [art. 134 da 

CRFB/88], arbitro em favor da douta advogada dativa ROSANGELA 

FERREIRA DE MATOS, inscrita no OAB/MT sob o nº. 15.500/O, honorários 

advocatícios no importe de 09 URH, em razão dos serviços prestados e as 

diretrizes do art. 85 do CPC, a serem arcados pelo Estado de Mato 

Grosso, na forma do art. 22, §, 1.º da Lei n.º 8.906/1994. EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39457 Nr: 328-44.2016.811.0047

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA DE CAMPOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neder de Tal, BORGINHA DE TAL, , Jeremias 

Otoniel , Josielson de Tal, Kelinton de Tal , Necão de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO que a secretaria empreenda as diligências 

necessárias no sentido de certificar o trânsito em julgado da sentença de 

fls. 114/116 dos autos, em caso positivo, CUMPRA-SE integralmente as 

determinações nela contidas.

Após, considerando que os embargos de terceiros devem ser autuados 

em apartado, conforme dispõe os art. 676, ‘caput’, do CPC, DETERMINO 

que os embargos de terceiro e documentos que os instruem (fls. 130/335) 

sejam desentranhados do presente processo, mediante certidão, 

remetendo-os, na sequência, ao cartório distribuidor desta Comarca para 

que providencie a sua distribuição.

INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9740 Nr: 729-58.2007.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Sabino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 Diante do exposto, acolho manifestação ministerial, e declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado EDMILSON SABINO DE OLIVEIRA, nos termos 

do art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, posto que foram cumpridas as 

condições por ele assumidas.INTIME-SE da sentença, o Defensor do 

sentenciado e o Ministério Público (§ 7º, do art. 980, da CNGC). Certificado 

o trânsito em julgado, proceda-se as comunicações devidas ao Instituto 

Nacional de Identificação – INI, Delegacia de Policia, e ao Cartório 

Distribuidor, nos termos do art. 974, da CNGC.Atendido o necessário e 

observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado – CNGC, art. 1.697 -, ARQUIVE-SE.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33292 Nr: 604-46.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 Vistos.

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para que se manifeste, 

requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de março de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32313 Nr: 1333-98.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLOS CARVALHAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

2. Decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Juscimeira-MT, 23 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42746 Nr: 700-19.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINDO DE OLIVEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR PIMPINATI - 

OAB:6.145

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 23/04/2018, às 

14h (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime(m)-se, inclusive o Ministério Público, fazendo constar do 

mandado, conforme o caso, que o(a)(s) réu(s) deverá(ao) comparecer 

acompanhado(a)(s) de advogado(a)(s).

4. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira - MT, 23 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42392 Nr: 564-22.2018.811.0048

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELMUT MARIA HENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE 2º OFICIO DE REG. CIVIL, REG. 

PESSOAS JUR. E TABEL. DE NOTAS E PROT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, diante da prova documental apresentada e do 

parecer favorável do Ministério Público, julgo totalmente procedente o 

pedido formulado na exordial, motivo pelo qual DETERMINO que seja 

efetuada a retificação na certidão de óbito de Gerhard Alfons Werner 

Henning, para que passe a constar seu nome completo.3.1. Ademais, 

retifique-se o campo naturalidade para que passe a constar como sendo: 

Heilbad Heiligenstadt Thuringen, Alemanha.3.2. Outrossim retifique-se de 

igual modo o campo filiação e residência para que passe a constar como 

sendo o endereço do falecido o seguinte: Rua Porto Alegre, nº. 1114, 

Centro, Juscimeira no Estado de Mato Grosso. Por fim, determino a 

inclusão do número do PASSAPORTE do falecido, sendo este: 

C4CVYZG2Y.4. Sem sucumbência, ante o disposto no artigo 110, in fine, 

da Lei nº. 6.015/73 e por se tratar de beneficiários da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos moldes do art. 4º da Lei nº. 1.060/50.5. Ademais, 

determino que seja imediatamente desentranhada a cota ministerial juntada 

na Ref: 9, haja vista não tratar-se de peça referente aos presentes autos, 

devendo posteriormente, se o caso, ser juntada no feito correto.6. 

Expeça-se o necessário.7. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas 

as deliberações, arquivem-se, após as devidas baixas e anotações de 

estilo.8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 

23 de março de 2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22764 Nr: 816-98.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FERNANDES GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 Vistos.

1. Primeiramente, quando da apresentação de sua defesa prévia o 

acusado postulou por sua absolvição sumária, ao argumento de que a 

denúncia é inepta, haja vista não ter exposto o fato criminoso capitulado 

no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com todas as suas circunstâncias.

Compulsando detidamente o presente feito verifico que a denúncia 

atendeu aos requisitos constantes no artigo 41, do Código de Processo 

Penal, motivo pelo qual rejeito esta preliminar.

2. Ademais, a atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a 

ausência de elementos de convicção que permitam absolver sumariamente 

o réu (artigo 397, do Código de Processo Penal).

3. Designo o dia 09/07/2018, às 15h15min (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

4. Intime-se o acusado, o(a) Advogado(a) de Defesa, o(a) membro do 

Ministério Público, e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa.

5. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

6. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

7. Intimem-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de 

fora”. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42748 Nr: 702-86.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINDO DE OLIVEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR PIMPINATI - 

OAB:6.145

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 23/04/2018, às 

14h15min (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime(m)-se, inclusive o Ministério Público, fazendo constar do 

mandado, conforme o caso, que o(a)(s) réu(s) deverá(ao) comparecer 

acompanhado(a)(s) de advogado(a)(s).

4. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira - MT, 23 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2097-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS, AFS, JM, RAS, WFLDCDS, FODS, 

BRSM, SPV, GCBS, RLDA, KLR, DCEDS, NEDS, BET, CSS, MADA, RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15694-MT, DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, ISIA MARIA 

DE FARIA - OAB:7130, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:21363, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - OAB:6133-B, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/O, REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3402

 Vistos.

1. Considerando a determinação contida no CIA nº. 

0019199-98.2018.811.0000, que visa dar cumprimento ao Habeas Corpus 

nº. 143641-STF – substituição da prisão preventiva pela domiciliar de 

mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e 

deficientes; bem como após verificar a relação de presas provisórias 

desta Comarca, DETERMINO a intimação do(a)(s) Advogado(a)

(s)/Defensor(a) Público(a) que patrocina(m) a defesa da(s) ré(s) 

BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA, CAMILA SOUZA SOARES, DÉBORA 

CRISTINA ERCULANO DOS SANTOS, NUBIA ERCULANO DOS SANTOS, 

ROMILDA LINS DE ANDRADE e ROSIMAR APARECIDA SOARES para que, 

no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, acoste(m) aos autos 

documentos necessários a comprovar que a(s) mesma(s) faz(em) jus ao 

benefício deferido no Habeas Corpus nº. 143641-STF.

2. DETERMINO ainda, que o(a) Sr(a). Gestor(a) certifique imediatamente se 

todos os réus apresentaram defesa prévia.

3. Assim que cumpridos os itens supra venham-me os autos conclusos 

para deliberações.

4. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66636 Nr: 1022-55.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MARCELO GONÇALVES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

109/2018, informando a impossibilidade de comparecimento às audiências 

agendadas para a data do dia 27 de Março de 2018, REDESIGNO o ato 

para 14 de Agosto de 2018, às 14h40min horas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 23 de Março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74492 Nr: 2052-57.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. W. INDUSTRIAL MADEIRAS LTDA., 

VALDILSON DA SILVA, CRISTIANE LOPES DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:MT17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 208,00 (duzentos e oito reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60922 Nr: 901-32.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

109/2018, informando a impossibilidade de comparecimento às audiências 

agendadas para a data do dia 27 de Março de 2018, REDESIGNO o ato 

para 14 de Agosto de 2018, às 15h30min horas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 23 de Março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48535 Nr: 360-67.2010.811.0109

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUCI MARIA SUFFRIDINI, ANDRIGO 

SUFFRIDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

109/2018, informando a impossibilidade de comparecimento às audiências 

agendadas para a data do dia 27 de Março de 2018, REDESIGNO o ato 

para 14 de Agosto de 2018, às 13h30min horas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 23 de Março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67957 Nr: 253-13.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADIS GALVAO DE FRANÇA, TEREZINHA NOVAIS DE 

FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.
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Encerrada a instrução processual, a parte autora fez alegações finais 

remissivas. Concedo o prazo de 05 dias para o advogado juntar o 

substabelecimento nos autos.

Voltem os autos conclusos para a sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 22 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49429 Nr: 1254-43.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO MIRANDA DO AMARAL, ADRIANO 

MACHADO, MARCIO PRIGOL, JOSÉ CALAÇA DE MATOS JUNIOR, JORGE 

LUIZ MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT, Jadeir 

Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Tendo em vista que os denunciados não foram intimados, redesigno a 

audiência para o dia 09/08/2018 às 13h30min.

À secretaria para que se atente quanto ao prazo de intimação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 21 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68369 Nr: 434-14.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LÚCIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

 Vistos, etc.

 Tendo sido aceita a proposta de suspensão condicional do processo, 

SUSPENDO O CURSO DO PROCESSO, impondo ao acusado as seguintes 

condições:

a) Doação para o CONSEG de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), 

parcelado em seis vezes de R$ 300,00 (trezentos reais) devendo ser 

depositado na conta Banco do Brasil, Agência 4815-1, Conta Corrente 

8975-3, todo dia 15 iniciando-se no mês de abril;

b) Que o denunciado escreva uma carta pedindo desculpas e a entregue 

à Polícia Militar, comprovando tal fato nos autos;

c) Perda da fiança, em favor do CONSEG;

d) Comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas 

atividades;

e) Proibição de frequentar o bar do Rocha.

O acusado sai ciente de que descumprida qualquer das condições acima, 

ou vindo a ser processado, o processo retomará seu curso, com a 

revogação do benefício.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h30min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei e subscrevi o presente termo.

Marcelândia-MT, 21 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65814 Nr: 673-52.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIK SANTANA VELOSO, ROSALVO ALVES 

DE SOUZA, THIAGO MONTEIRO DE SOUSA, DIEGO MONTEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

 Vistos, etc.

 Ante ausência de defensoria Pública o Juiz nomeou para o ato o Dr. 

Jadeir Cangussu Nogueira, declinando o valor de 1,5 URH a título de 

honorários.

Solicite-se informações sobre o cumprimento da carta precatória.

Decreto a revelia do acusado Derik Santana Veloso, pois saiu intimado da 

audiência e não compareceu à solenidade.

Após o cumprimento da carta precatória, vistas às partes para alegações 

finais no prazo legal de forma sucessiva. Após a manifestação do MP, 

voltem os autos conclusos para a nomeação de defensor ao acusado 

para apresentar alegações finais.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h30min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei e subscrevi o presente termo.

Marcelândia-MT, 21 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71710 Nr: 533-47.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Borin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALDO COSTA, LEILA MARIA 

JANENE COSTA, BENEDITO LUIZ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHUBIA ANTUNES SEGATO - 

OAB:17901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação ordinária c/c pedido de tutela cautela interposta por 

ANTÔNIO CARLOS BORIN em face de ESPÓLIO DE ALDO COSTA e 

OUTROS.

Do que consta nos autos, verifica-se às fls. 1114/1115 transação entre as 

partes, as quais acordaram acerca do objeto da ação.

 Diante disso, requerem e homologação do acordo e a suspensão do feito 

até o prazo final para adimplemento do valor, qual seja 10/05/2018.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo, bem como decreto a 

SUSPENSÃO do feito, até o decurso do prazo para o integral cumprimento 

(10/05/2018), nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Se, decorrido tal prazo sem que a parte credora noticie o cumprimento 

integral do acordo, independentemente de novo despacho, INTIME-SE 

pessoalmente as partes para manifestar, no prazo de dez (05) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

consequente extinção da presente ação.

Decorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação, venham-me 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimem-se.

Marcelândia-MT, 23 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 71699 Nr: 524-85.2017.811.0109

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARPDC, RPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberação das Partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

 Vistos etc.

 Considerando que as testemunhas não foram intimadas, nem as vítimas, 

redesigno a solenidade para a data de 07/08/2018 às 13h30. Intimem-se 

as vítimas e testemunhas. Expeça-se carta precatória para oitiva das 

testemunhas que residem fora da comarca.

Solicito à Secretaria para que junte aos autos cópia do relatório da equipe 

multidisciplinar.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h40min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia-MT, 21 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71974 Nr: 680-73.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14/06/2018, ás 

14:10 horas.

Devem as partes trazerem suas testemunhas independentemente de 

intimação ou requerer em Juízo, fundamentando a necessidade e com 

tempo hábil para a intimação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de Março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73020 Nr: 1249-74.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS 

NESPOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE FUHR - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 40 e seguintes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46609 Nr: 397-31.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento do Ministério Público à fl.134, no que se refere à 

desistência da oitiva da testemunha Françoise Oliveira da Silva.

 Destarte, designo audiência de instrução para data de 05 de junho de 

2018, às 14:00 horas.

Cumpra-se. Intimem-se as testemunhas que ainda não foram ouvidas em 

Juízo, expedindo o necessário.

Ciência ao Parquet.

Intime-se o denunciado.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69345 Nr: 892-31.2016.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR LEMES DA SILVA, PEDRO LEMES DA SILVA, 

DORACI LEMES DA SILVA, IRMA PEREIRA LEMES, DILMA LEMES DA 

SILVA, ANTONIO LEMES DA SILVA, OSMAR LEMES DA SILVA, MELIA 

TERESINHA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI LEMES DA SILVA, ADILINA PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes, para no prazo legal e comum, manifestarem quanto 

às primeiras declarações, nos termos do art. 627 do Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo acima, certifique-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67555 Nr: 55-73.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR OLINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:9231, VANDERSON PAULI - OAB:13534/MT

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às (fls. 189/194), 

verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade, motivo pelo qual, ratifico o recebimento da denúncia. Tendo 

em vista, que há indícios de autoria e prova de materialidade, conforme 

demonstrado pelos testemunhos prestados na polícia às (fls. 12/17e 

99/100); e o exame de corpo de delito das vitimas (fls.19/34): bem como 

laudo de constatação do local do acidente (fls.101/145)

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 07/08/2018, às 14h10min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, (fls. 08), para 

comparecerem à audiência designada.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

INTIME-SE o defensor dos acusados para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de Março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 73789 Nr: 1646-36.2017.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante da manifestação do Ministério Público à (fl. 24), onde 

informar que a Defensoria Pública não mais atua nesta comarca NOMEIO 

Dr. Paulo César Barbosa dos Santos: Rua: Osvaldir Prata Alves, Nº 1.125, 

Centro, Tel. 3536-1388, Marcelândia/MT., para atuar como curador da 

requerida ERONILDE FERREIRA DA SILVA.Tomando em conta a natureza 

da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 5 URH.Nos 

termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado 

para o munus público não caberá os privilégios processuais garantidos 

aos Defensores Públicos. Deixo consignados os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência aos 

advogados nomeados(...).Oportunamente, na sentença do presente feito, 

será determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, 

com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a presente 

nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para requerer e 

manifestar o que for de direito.3)Após, façam-me os autos 

conclusos.Ciência ao Ministério Publico.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 26 de Março de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75305 Nr: 566-03.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN CALISTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

para implantação de benefício de prestação continuada BPC-LOAS, com 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, movido por GEAN 

CALISTRO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.Assevera a parte autora ser portador de deficiência física 

após um grave acidente: uma queda de altura que fraturou a coluna em 

vários lugares, após isso, o autor somente se locomove com a ajuda de 

cadeira de rodas, causando-lhe incapacidade.Aduz que, diante de sua 

situação, requereu junto à autarquia ré, a concessão do benefício de 

prestação continuada LOAS, tendo sido negado (fl. 16). Requer 

concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para implantação 

do benefício de prestação em favor da autora.Instruiu os autos, com 

documentos de fl. 09/18.Parte autora formulou quesitos às fls. 17v/18.É a 

síntese do necessário.Decido.Inicialmente defiro os benefícios da justiça 

gratuita requerida pelo autor. (...).INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao exame 

pericial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 26 de 

março de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75201 Nr: 494-16.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

para implantação de benefício de prestação continuada BPC-LOAS, com 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, movido por JANETE 

APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS.Assevera a parte autora ser portador das 

seguintes patologias: Artrose; Hérnia Cervical; CID 048.0 – Cervicalgia e 

CID M54.2 – Transtorno não especificado de disco intervertebral, 

causando-lhe incapacidade.Aduz que, diante de sua situação, requereu 

junto à autarquia ré, a concessão do benefício de prestação continuada 

LOAS, tendo sido negado (fl. 23). Requer concessão de tutela de urgência 

de natureza antecipada para implantação do benefício de prestação em 

favor da autora.Instruiu os autos, com documentos de fl. 16/24.É a síntese 

do necessário.Decido.Inicialmente defiro os benefícios da justiça gratuita 

requerida pelo autor(...).INTIME-SE a parte autora para comparecer no 

local, dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 26 de março de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74811 Nr: 198-91.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

previdenciária pleiteando o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença, em sede de tutela de urgência de caráter antecipatório e, 

ao final, a conversão em aposentadoria por invalidez movida por 

CRISTIELE GONÇALVES DA SILVA em detrimento do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.Assevera o autor que, através de processo 

administrativo (NB – 6165658729), requereu junto ao INSS a concessão 

auxílio doença pela patologia: CID B24 – portadora da Doença pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV/AIDS).Esclarece que as enfermidades do 

qual se encontra acometida, lhe causam limitações nos seus afazeres 

diários, impossibilitando até mesmo para simples tarefas e de trabalhar, 

motivo pelo qual, não lhe restou outra alternativa senão a propositura da 

presente demanda, na qual busca em sede de antecipação de tutela, a 

implantação do benefício de auxílio doença ou invalidez.Instruiu os autos, 

com documentos de (fls. 24/32).Relatei.DECIDO.Defiro os benefícios da 

justiça gratuita requerida.(...).INTIME-SE a parte autora para comparecer 

no local, dia e horário designados pelo expert para se submeter ao exame 

pericial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 26 de 

março de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75075 Nr: 385-02.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

previdenciária pleiteando o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença, em sede de tutela de urgência de caráter antecipatório e, 

ao final, a conversão em aposentadoria por invalidez movida por ELI 

NEVES em detrimento do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.Assevera o autor que, através de processo administrativo (NB – 

13167115407), requereu junto ao INSS a concessão auxílio doença pelas 

patologias: CID 10 M 77.0 – Epicondilite Medial; CID M 77.1 – Epicondilite 

Lateral; CID 10 M 25.5 – Dor Articular; CID 10 M 24.8 – Outros Transtornos 

Articulares Específicos, não classificados em outra parte; e CID 10 M 65.8 

– Outras Sinovites e Tenossinovites.Esclarece que as enfermidades do 

qual se encontra acometida, lhe causam limitações nos seus afazeres 
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diários, impossibilitando até mesmo para simples tarefas e de trabalhar, 

motivo pelo qual, não lhe restou outra alternativa senão a propositura da 

presente demanda, na qual busca em sede de antecipação de tutela, a 

implantação do benefício de auxílio doença ou invalidez.Instruiu os autos, 

com documentos de (fls. 21/41).Relatei.DECIDO.Defiro os benefícios da 

justiça gratuita requerida.Embora a parte autora tenha colacionado aos 

autos ponderáveis elementos de cognição, estes representam apenas 

uma visão unilateral dos fatos narrados na exordial não possuindo o 

condão de embasar a tutela pretendida de início que é a concessão do 

auxilio doença até julgamento final da demanda. Por esta razão, postergo a 

análise da medida liminar para após a realização da perícia médica, fato 

que possibilitará a este Juízo, melhor instrução do processo:(...).INTIME-SE 

a parte autora para comparecer no local, dia e horário designados pelo 

expert para se submeter ao exame pericial. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75249 Nr: 524-51.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR CARMO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 4º, caput, da Lei nº 1.060/1950.CITE-SE a requerida para 

apresentar resposta no prazo legal. Após, com a apresentação de 

contestação, vistas à requerente para impugnar. Em seguida, voltem os 

autos conclusos.Marcelândia-MT, 26 de março de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72967 Nr: 1221-09.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DA CONCEIÇÃO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação para implantação de beneficio de prestação continuada 

BPC-LOAS, movida por SUELI DA CONCEIÇÃO SOARES em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Petição inicial juntada às (fls. 05/16). Às (fls. 17/24), vieram os 

documentos que acompanham a exordial.

À (fl. 43), consta petição do autor desistindo da ação e requerendo a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, bem como requerendo o 

desentranhamento dos documentos de (fls. 17/24).

É o relatório.

DECIDO.

 À (fl. 43) o autor apresenta pedido de desistência da presente ação. Uma 

vez que a ré não foi citada e não foi oferecida contestação, sendo 

desnecessária a manifestação desta acerca do pedido em tela.

Assim, no termos do art. 485, inciso VIII, e § 4º do Código de Processo 

Civil, homologo, por sentença, a desistência da ação, para que surtam 

seus efeitos legais e, assim, declaro extinto o processo sem julgamento do 

mérito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67145 Nr: 1232-09.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:SP 147.386, Rafael Antonio da Silva - OAB:SP 244.223

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR AS PARTES para que no prazo de 5 

(cinco )dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61662 Nr: 366-69.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de JOSIMAR DOS SANTOS, pela prática da conduta descrita no 

art. 306, da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito).

Após oferecimento de denúncia, foi designada audiência de instrução 

para oferecimento das condições para suspensão condicional processo 

(fl. 64/64v), o que foi aceito pelo réu.

Cumprida integralmente as condições, conforme certidão à fl. 87, o 

Ministério Público pugna pelo arquivamento do feito (fl. 88).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Dispõe o artigo 89 da Lei 9.099/95, o seguinte:

Artigo 89 – Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou 

inferior a um ano, abrangidas ou não por essa Lei, o Ministério Público, ao 

oferecer a denuncia, poderá propor a suspensão condicional do 

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os 

demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena 

(artigo 77 do código penal).

§ 5º - Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.

 No caso em tela, verifica-se que o prazo da suspensão condicional 

expirou sem que tenha havido a sua revogação, motivo pelo qual a 

extinção da punibilidade do denunciado é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSIMAR DOS SANTOS, tendo em 

vista a expiração do prazo sem revogação da suspensão condicional do 

processo.

DEFIRO o pedido quanto à expedição de Certidão de Honorários ao 

advogado nomeado (fl.81).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se a todas as comunicações 

necessárias, bem como às devidas baixas.

Após, arquivem-se os autos.

Sem custas.

Marcelândia/MT, 26 de Março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64480 Nr: 1334-65.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUCLAIR JOSÉ PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 
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Santos - OAB:11688-MT

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de NEOCLAIR JOSÉ PERIN, pela prática da conduta descrita no 

art. 306, da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito).

Após oferecimento de denúncia, foi designada audiência de instrução 

para oferecimento das condições para suspensão condicional processo 

(fl. 75/75 v), o que foi aceito pelo réu.

Cumprida integralmente as condições, conforme certidão à fl. 93, o 

Ministério Público pugna pelo arquivamento do feito (fl. 94).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Dispõe o artigo 89 da Lei 9.099/95, o seguinte:

Artigo 89 – Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou 

inferior a um ano, abrangidas ou não por essa Lei, o Ministério Público, ao 

oferecer a denuncia, poderá propor a suspensão condicional do 

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os 

demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena 

(artigo 77 do código penal).

§ 5º - Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.

 No caso em tela, verifica-se que o prazo da suspensão condicional 

expirou sem que tenha havido a sua revogação, motivo pelo qual a 

extinção da punibilidade do denunciado é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de NEOCLAIR JOSÉ PERIN, tendo em 

vista a expiração do prazo sem revogação da suspensão condicional do 

processo.

Consoante à fl. 78, o valor da fiança já se encontra vinculado.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se a todas as comunicações 

necessárias, bem como às devidas baixas.

Após, arquivem-se os autos.

Sem custas.

Marcelândia/MT, 26 de Março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70434 Nr: 1470-91.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZABETE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Considerando que não vislumbrei causa para absolvição sumária e nem 

causa excludente de ilicitude, necessitando de instrução probatória, 

ratifico o RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de Julho de 2018 ás 14h30min.

INTIMEM-SE o denunciado, seu advogado, bem como as testemunhas 

informadas na denúncia e na defesa prévia.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de Março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61583 Nr: 283-53.2013.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14068-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê cumprimento à determinação de fls. 52-V.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64430 Nr: 1300-90.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DO NORTE MERCADINHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a citação da empresa executada em nome dos sócios, bem como a 

citação destes, nos endereços indicados às fls. 22.

Caso não sejam encontrados, defiro a citação da empresa executada por 

edital, com prazo de 30 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66896 Nr: 1152-45.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10/07/2018, às 

16h30min, conforme requerido.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol.

CIÊNCIA ao Ministério Público da data designada para audiência.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60345 Nr: 296-86.2012.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR WILSON WINKELMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIMA-SE a parte autora para se manifestar em relação ao alegado às fl. 

202, requerendo o que entender de direito, dentro do prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 48199 Nr: 24-63.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNATHAS LIMA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Diante da solicitação de (fl. 156), DEFIRO o pedido do Ministério Público, e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de junho de 

2018 ás 14h40min, bem como, INTIMA-SE o réu no endereço consignado 

às fls. 116 e 118, para assim ser realizado seu interrogatório conforme 

solicitado pelo parquet.

Ciência ao Ministério Público

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69752 Nr: 1176-39.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DE CARVALHO ZABOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Getulio Gediel dos Santos - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK 

- OAB:16573/E

 Vistos, etc.

 Em razão do requerimento das partes (fls. 59/60), de produção de prova 

testemunhal, DESIGNO audiência de instrução para data de 13 de junho de 

2018, às 13:30 horas.

 Destarte, nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil, incumbem 

às partes arrolarem as testemunhas no prazo do CPC e realizar a 

intimação delas para comparecerem em Juízo, salvo as hipóteses 

exemplificadas no § 4º, do mesmo artigo, devendo informar/justificar tal 

necessidade em tempo hábil para a expedição dos mandados de 

intimação. Defiro o pedido de depoimento pessoal do requerente e do 

requerido.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46301 Nr: 114-08.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Consubstanciado a certidão de fl. 36, onde a Sra. Angela 

Maria Vieira, informa ser a proprietária do referido imóvel objeto da 

execução, DEFIRO o pedido do exequente e DETERMINO que CITE-SE e 

INTIME-SE a executada no endereço de (fl. 36), citação por meio de oficial 

de justiça, nos termos do artigo 8° inciso III da Lei 6830/80, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida (fls. 62) com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.DETERMINO 

ainda, que INTIME-SE a executada no prazo de 10 (dez) dias, para juntar 

aos autos comprovantes do contrato do imóvel, ou recibos e documentos 

pessoais para realização de cadastro imobiliário pelo Município de 

Marcelândia/MT(...).O leilão será precedido de publicação de edital, afixado 

no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só 

vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de 

publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, 

nem inferior a dez (10) dias.Para o caso de pronto pagamento da dívida, 

FIXO, desde já, os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §3, inciso I do CPC/2015.Caso reste negativa a 

citação do executado DÊ-SE vista dos autos a Procuradoria Estadual para, 

no prazo de 20 (vinte) dias apresentar nos autos endereço 

atualizado.Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO 

do feito (40, caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 26 de março de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63789 Nr: 819-30.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YERUA KAIABI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte autora requereu produção de prova 

testemunhal, DESIGNO audiência para oitiva das testemunhas para 14 de 

junho de 2018, às 13:30 horas.

 Destarte, nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil, incumbem 

as partes a intimação das testemunhas arroladas, salvo as hipóteses 

exemplificadas no § 4º, do mesmo artigo, devendo informar/justificar tal 

necessidade em tempo hábil para expedição e intimação das mesmas.

 Por fim, no prazo legal, deverá a requerente apresentar o respectivo rol 

de testemunhas as serem inquiridas.

 Em tempo, conforme requerido, oficie-se o órgão da FUNAI para que no 

dia da solenidade seja disponibilizado um tradutor, bem como fique 

responsável em transportar a requerente. ATENTE-SE a secretaria para 

expedição em tempo hábil, para que não haja prejuízo a realização da 

audiência.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49721 Nr: 257-26.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARA BREMBATI HANGAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SÉRGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

À Secretaria para que dê cumprimento à determinação de fls. 81.

Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72125 Nr: 749-08.2017.811.0109

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA CERON, Denise Ana Ceron, ALLANA 

CERON, DILIANE REGINA CERON E SILVA, JULIANA HELOISA CERON 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da informação de fls.32/33, INTIME-SE a parte autora para requerer 

o que entender de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44293 Nr: 49-47.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO GARCIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de fls. 52/53. Cite-se o executado nos endereços 

fornecidos às fls. 08, 11 e 50.

Após, caso negativa a citação, intime-se a exequente para se manifestar 

no prazo de 10 dias.

 Marcelândia-MT, 26 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70749 Nr: 1681-30.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68654 Nr: 596-09.2016.811.0109

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Consigne na capa dos autos a tramitação prioritária do presente autos, em 

atendimento a determinação esculpida no artigo 1.048, I, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se com URGÊNCIA a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste quanto às considerações do requerido às fls.26.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, volte concluso.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74516 Nr: 2064-71.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLI MONSSON, JURANDI SANTANA, 

JURANDI SANTANA, SAMUEL SALES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Defesa Preliminar, sendo indicado advogado dos 

Réu na citação dos mesmos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46905 Nr: 690-98.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE MOURA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE IVESTIMENTO E 

TELEFONICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A - MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez) dias, se manifeste, requerendo o que de direito, sob pena de 

arquivamento do feito.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35940 Nr: 781-17.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte requerente, Dr. 

Marcelo Freitas Queiroz OAB/MT 13086-A, para apresentar os dados 

bancários e CPF, para transferência do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71407 Nr: 3071-83.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERBF, SIMONE BARBOSA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FERREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3071-83.2012.811.0009 (Código 71407)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente:Emilly Rayane Barbosa Fernandes

Executado: Leandro Ferreira Fernandes

Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte devedora/executada para, em 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento das 3 parcelas anteriores ao início da execução 

e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 
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inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como protestada a 

dívida alimentar.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime a executada do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, caso não seja por este proposta a 

ação, abra-se vistas ao Ministério Público.

Ademais, a exequente informou que o executado pode ser encontrado em 

seu trabalho, situado no endereço Vidraçaria Guaporé, no LIC NORTE, 

fone 3211-7500, Sinop-MT.

Tendo em vista a notícia de que se trata de empregado sujeito à legislação 

trabalhista, determino que se OFICIE ao empregador supracitado para que, 

a contar do recebimento do ofício, dê início aos descontos em folha de 

pagamento, das pensões alimentícias vincendas , nos termos em que 

fixado na sentença (anexar cópia ao ofício), sob pena de crime de 

desobediência (CPC, 912, § 1º). Atente-se a Secretaria para a expedição 

do ofício nos moldes do § 2º do art. 912 do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61123 Nr: 625-53.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCW, SWdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 625-53.2016.811.0111 (Código 61123)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Simone Cunha Wust

Executado: Antonio Silva dos Santos

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

feito em 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55508 Nr: 1524-22.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOP, JGOP, ZCOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC, PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANIELE FERREIRA SANTOS 

BARBOSA - OAB:18.934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1524-22.2014.811.0111 (Código 55508)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequentes: Elizabeth Oliveira Pacheco, Julia Graziela Oliveira Pacheco e, 

Zilda Cristina Oliveira Pacheco

Executados: Fabiano Capitani e Paulo Capitani

Vistos em correição.

Intimem-se as partes exequentes, pessoalmente, na pessoa de sua 

representante legal, para dar prosseguimento ao feito em 05 dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59590 Nr: 38-31.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRM, SCMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDOMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 38-31.2016.811.0111 (Código 59590)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Juliane Ribeiro Mendes

Executado: Juliano Cesar de Oliveira Melo da Luz

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

feito em 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68632 Nr: 1972-87.2017.811.0111

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Réus Indeterminados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665

 Processo nº 1972-87.2017.811.0111 (Código 68632)Classe – 

Assunto:Interdito ProibitórioRequerente: Lucimar BatistellaRequerido:Tiago 

Piazza CarlottVistos em correição.(...).Isto posto, REVOGO A LIMINAR 

outrora deferida em favor da requerente Lucimar Batistella e CONCEDO, 

LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DA POSSE da área em favor de Tiago 

Piazza Carlott, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

limitada ao montante de R$ 100 mil reais.Intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugnar a contestação apresentada, no prazo 

legal.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 22 de março de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62195 Nr: 1102-76.2016.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Processo nº 1102-76.2016.811.0111 (Código 62195)Classe – 

Assunto:Cumprimento de SentençaRequerente:Vanildo dos Santos 

SilvaRequerida:Lucineia PereiraVistos em correição.1) Tendo em vista da 

inércia do causídico (ref.25), NOMEIO como defensor dativo o advogado 

KASSIO ROBERTO PEREIRA para patrocinar os interesses da parte 

requerida.(...).2) INTIME-SE o advogado nomeado para que tome ciência da 

presente decisão, bem como a requerida para comparecer ao escritório 

respectivo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 21 de 

março de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 2233-52.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS, TFDN, VFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 2233-52.2017.811.0111 Código nº 69083Vistos em 

correição.1) Tendo em vista o teor da certidão inclusa (Ref. 19), NOMEIO 

como defensor dativo o causídico IGOR NEVES DE CARVALHO para 

patrocinar os interesses da parte requerida.Tomando em conta a natureza 

da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 04 (quatro) 

URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ)(...) Assim, o descumprimento dessas obrigações importará 

na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, 

com devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem 

p r e j u í z o  d a s  s a n ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  p e n a i s  e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 21 de março 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70427 Nr: 2888-24.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LG, PGDOG, LDDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 2888-24.2017.811.0111 (Código 70427)

Classe – Assunto: Guarda e Alimentos

Requerente: Leocir Grilli

Requerida: Ana Lúcia Dias de Oliveira

Vistos em correição.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63129 Nr: 1627-58.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA DELUKS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1627-58.2016.811.0111 (Código 63129)

Requerente: Município de Matupá-MT

 Requerida: CONSTRUTORA DELUKS LTDA-ME

Vistos.

Defiro o requerimento formulado às ref.20.

Cite-se a parte requerida, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 32-58.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 Processo nº 32-58.2015.811.0111 (Código 55703)

Classe – Assunto: Alimentos

Requerente:Ari Antonio Beê

Requerido: Tassiane Aline de Souza Beê

Vistos em correição.

Tendo em vista o tempo decorrido desde a juntada da contestação, 

intimem-se as partes para manifestarem se ainda têm interesse no 

prosseguimento do feito.

Sendo positiva a resposta, designe-se audiência de conciliação, conforme 

a pauta da conciliadora do Juízo.

Designada data, intimem-se as partes para comparecerem a audiência de 

conciliação/mediação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55391 Nr: 1450-65.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIVAN RODRIGUES MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1450-65.2014.811.0111 (Código 55391)

Classe – Assunto: Anulação de Contrato

Requerente: Claudivan Rodrigues Menezes

Requerido: J. B. Amaro dos Santos & Cia LTDA

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito 

em 05 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31730 Nr: 747-13.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDS, LFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA DA LUZ SOARES - 

OAB:20317/O
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 Código nº31730Processo nº 747-13.2009.811.0111Classe – 

Assunto :Execução de  A l imentosExequen te :L i l i an  Fab iana 

PatelinExecutado: José Silva dos SantosVistos em correição.Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença formulado por G. P. S. representada 

por sua mãe Lilian Fabiana Patelin contra José Silva dos Santos.(...) É o 

sucinto relatório. Fundamento e decido.Conforme certificado nos autos, o 

executado foi citado/intimado, porém manteve-se inerte, inadimplindo na 

integralidade com os valores fixados à título de pensão alimentícia. O 

Código de Processo Civil disciplina que nos casos em que o executado 

não efetuar o pagamento, não provar que o efetuou ou não apresentar 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o 

pronunciamento judicial, além disso, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 

1 (um) a 3 (três) meses.Essa é a situação dos autos.Posto isso, 

remetam-se os auto à Contadoria do Juízo para que se proceda à 

atualização do débito alimentar.Com o valor atualizado do débito, 

DETERMINO o protesto da dívida, nos termos do § 1º do artigo 520 do CPC, 

bem como DECRETO a prisão de JOSÉ SILVA DOS SANTOS, pelo prazo 

de 03 (três) meses, a qual deverá ser cumprida em regime fechado, 

garantindo-se a sua separação dos presos comuns.Registro que o débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 

as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

se vencerem no curso do processo.Quando do cumprimento do mandado, 

o réu deverá ser advertido de que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, e de que paga a 

prestação alimentícia, será imediatamente suspenso o cumprimento da 

ordem de prisão.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Matupá, 21 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59287 Nr: 1754-30.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSG, JVGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº59287Processo nº 1754-30.2015.811.0111Classe – 

Assunto:Execução de  A l imentosExequente :Mar ly  Santana 

GomesExecutado: Marcelo da Costa LimaVistos em correição.Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença formulado por J. V. G. L. 

representada por sua mãe Marly Santana Gomes contra Marcelo da Costa 

Lima.(...).Posto isso, remetam-se os auto à Contadoria do Juízo para que 

se proceda à atualização do débito alimentar.Com o valor atualizado do 

débito, DETERMINO o protesto da dívida, nos termos do § 1º do artigo 520 

do CPC, bem como DECRETO a prisão de MARCELO DA COSTA LIMA, pelo 

prazo de 03 (três) meses, a qual deverá ser cumprida em regime fechado, 

garantindo-se a sua separação dos presos comuns.(...) NOMEIO como 

defensor dativo o causídico DR. IVAINE MOLINA JÚNIOR para patrocinar 

os interesses do executado Marcelo da Costa Lima.(...).INTIME-SE o 

advogado nomeado da presente decisão, bem como o executado para 

comparecer ao escritório respectivo.Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Matupá (MT), 21 de março de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57567 Nr: 983-52.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANILZA SANTIAGO DA SILVA, MSSS, RSDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivir Oss, DIRCE JUCHENM OSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT

 Autos nº 983-52.2015.811.0111

Código nº 57567

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, tragam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 20 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56421 Nr: 423-13.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 423-13.2015.811.0111

Código nº 56421

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifique-se o decurso de prazo.

No mais, cumpra-se a determinação de Ref. 65, atentando-se para a 

expedição de RPV.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 20 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67017 Nr: 1008-94.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Harri Biolowons

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAIR PEDROSO DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1008-94.2017.811.0111

Código nº 67017.

Vistos em correição.

Certifique-se a tempestividade da petição de Ref. 23.

INTIME-SE a parte requerente para se manifestar acerca da petição de 

Ref. 23, especialmente em relação ao pedido de reconvenção.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 20 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60879 Nr: 528-53.2016.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 528-53.2016.811.0111.Código Apolo nº 60879. Vistos em 

correição.1) Tendo em vista o teor da petição de Ref. 66, REVOGO a 

nomeação feita ao Dr. Paulo Henrique Vacario dos Santos e NOMEIO como 

defensor dativo do menor infrator Luiz Gustavo Lourenço Morais, o 

advogado GIOVANE GOMES ARAÚJO, para se manifestar em favor do 

adolescente.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários 

do mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo 

no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o 

“múnus” público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º 
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do mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência o 

advogado nomeado:(...). Assim, o descumprimento dessas obrigações 

importará na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.2) 

Considerando a natureza da complexidade dos atos praticados pelo 

Defensor Dativo Paulo Henrique Vacario dos Santos (defesa prévia e 

acompanhamento na audiência de instrução e julgamento), reduzo os 

honorários advocatícios anteriormente fixados, para 05 URH, pois 

encontram-se razoáveis e em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil.Dessa forma, EXPEÇA-SE certidão de créditos em 

favor da Defensor Dativo, qual seja Dr. Paulo Henrique Vacario dos 

Santos, com o valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos 

(05 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Cumpra-se, com 

urgência.Matupá/MT, 19 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52456 Nr: 605-67.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIMARA BERTOLIN CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte requerente, Igor 

Neves de Carvalho OAB-MT 14.432, para que comprove o recolhimento da 

taxa para emisão de certidão do crédito exequendo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285 Nr: 798-29.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR DA SILVA, Filiação: Valentino da 

Silva e Emília Dequadra da Silva, brasileiro(a), natural de Planalto-RS, 

solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com 

o artigo 109, inciso I, c/c art. 115, todos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado GILMAR DA SILVA, já qualificado nos autos, 

ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação 

ao crime que lhe é imputado neste processo.Transitada em julgado a 

presente sentença, procedam-se as baixas, comunicações e anotações 

de estilo, arquivando-se os autos.No mais, tendo em vista que a sentença 

nos autos extinguiu a punibilidade do acusado em razão do 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, DETERMINO a 

expedição de contramandado de prisão em favor de Gilmar da 

Silva.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se,Matupá/MT, 28 de 

agosto de 2017.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAEL VINICIUS 

SILVA KOCH, digitei.

Matupá, 06 de março de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67227 Nr: 1154-38.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1154-38.2017.811.0111 (Código 67227)

Classe – Assunto: Divórcio Litigioso

Requerente: Antônio Moura da Silva

Requerido: Dourivan Conceição Costa

Vistos em correição.

Tendo em vista a declinação inclusa (ref.9), nomeio a causídica Lucíola 

Moreschi Passanelli para patrocinar os interesses do requerente, 

fixando-lhe os honorários retro arbitrados (ref.1).

Intime-se a causídica nomeada sobre a presente decisão.

Expeça-se o edital de citação da parte requerida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57423 Nr: 917-72.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por H. V. G.do A. em face de ALEXANDRO FLORES DO 

AMARAL.Citado e intimado para pagamento, o executado não o fez, 

tampouco apresentou justificativa.Veio aos autos o parecer ministerial pela 

atualização dos cálculos, a expedição do mandado de prisão e a remessa 

de certidão comprobatória da dívida aos órgãos de proteção ao crédito.É o 

sucinto relatório. Fundamento e decido.Conforme certificado nos autos, o 

executado foi citado/intimado, porém manteve-se inerte, inadimplindo na 

integralidade com os valores fixados à título de pensão alimentícia. O 

Código de Processo Civil disciplina que nos casos em que o executado 

não efetuar o pagamento, não provar que o efetuou ou não apresentar 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o 

pronunciamento judicial, além disso, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 

1 (um) a 3 (três) meses.Essa é a situação dos autos.Posto isso, determino 

que se proceda à atualização do débito alimentar.Com o valor atualizado 

do débito, DETERMINO o protesto da dívida, nos termos do § 1º do artigo 

520 do CPC, bem como DECRETO a prisão de ALEXSANDRO FLORES DO 

AMARAL, pelo prazo de 03 (três) meses, a qual deverá ser cumprida em 

regime fechado, garantindo-se a sua separação dos presos comuns, 

salvo se estiver preso por outro motivo.Registro que o débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo.Quando do cumprimento do mandado, o réu deverá 

ser advertido de que o cumprimento da pena não o exime do pagamento 

das prestações vencidas e vincendas, e de que paga a prestação 

alimentícia, será imediatamente suspenso o cumprimento da ordem de 

prisão.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 19 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57431 Nr: 925-49.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanio Asunção Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozilene Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 925-49.2015.811.0111 (Código 57431)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: Ivanio Assunção Souza

Requerida: Rozilene Gomes Ribeiro

Vistos em correição.

Tendo em vista o tempo transcorrido desde a juntada da contestação até a 

presente data, INTIMEM-SE as partes para manifestarem se ainda têm 

interesse no prosseguimento do feito. Sendo positiva a resposta, 

encaminhe-se os autos para designação de audiência de conciliação pela 

Conciliadora.

No mais, ATENTE-SE a Secretaria para que seja observada a ordem 

cronológica de conclusões e o Gabinete para o envio desnecessário dos 

autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67907 Nr: 342-41.2017.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O

 Ante o exposto, RECEBO os embargos declaratórios e, no mérito 

ACOLHO a pretensão neles deduzida, JULGANDO-OS PROCEDENTES 

para retificar a sentença, passando a constar a seguinte redação:“(...) 

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

advogado, Dr. Adalton Vital Pereira, em 06 (seis) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT. Expeça-se certidão em favor dos causídicos nomeados”.No 

mais, permanece a sentença, tal como lançada. Em virtude da retificação 

da sentença, para efeito do trânsito em julgado, este ocorre apenas 

depois de decorrido o prazo recursal sem a interposição de recurso desta 

decisão.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 22 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68788 Nr: 2075-94.2017.811.0111

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496, CLEBER KOCHHANN - OAB:7678/O

 Isto posto, sem delongas, em razão da perda superveniente do objeto da 

ação, padecendo, portanto, o interesse de agir, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI do 

Código de Processo Civil.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 22 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67583 Nr: 1363-07.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAS, MPDEDMG, NGASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, sem delongas, em razão da perda superveniente do objeto da 

ação, padecendo, portanto, o interesse de agir, bem como pela desídia da 

representante da menor JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, III e VI do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, 

cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 23 de março 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66778 Nr: 894-58.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Conforme autorizada nos termos do Provimento 52/2007 CGJ, impulsiono 

o presente feito, abrindo vista ao advogado do réu, para, no prazo legal, 

apresentar memoriais finais.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68623 Nr: 270-24.2018.811.0030

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Dias Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se de ação para liquidação provisória por artigo.

 É o relatório. Decido.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício.

 Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68806 Nr: 329-12.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rita de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

 É o relatório. Decido.

Verifico que não há nos autos documentos que comprovem o início de 

prova material contemporânea.

 De acordo com o enunciado 149 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Neste mesmo sentido é necessária a demonstração de início de prova 

material contemporânea aos fatos, vejamos:

“O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador.” (STJ. AR 1808/SP 3ª Seção Rel. Hamilton Carvalhido 

Rev. Paulo Gallotti Data julgto: 27/04/2005).

No caso dos autos, considerando que a parte autora preencheu o 

requisito etário em 11/06/2015, essa deverá trazer aos autos, como início 

de prova contemporânea, documentos que comprovem a atividade rural a 

partir de 11/06/2000 (ano de implementação das condições 2010 – meses 

de contribuição exigidos 180).

 Conforme se verifica a parte autora trouxe apenas a certidão de 

casamento que indica que essa se casou no ano de 1974.

 Tal documento não se caracteriza como início de prova contemporânea, 

conforme exposto acima.

 Neste sentido, intime-se a parte autora para que traga aos autos 

documentos que comprovem o início de prova extemporânea, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo com fundamento no 

art. 485, I, do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53981 Nr: 294-23.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Madaleno de Oliveira., Lourenço 

Antunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Roberto Euripedes da Silva Junior - OAB:18.049

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerida para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 3034 Nr: 529-83.1999.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lolildo Inácios de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Código: 3034

SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de execução penal do reeducando LOLILDO INACIO DE JESUS, o 

qual foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado.

 Às fls. 44/45 fora determinada a regressão do regime semiaberto para o 

fechado, diante da prática de falta grave, vez que evadiu do cumprimento 

das condições de regime semiaberto, conforme relatório de fl. 41, 

expedido em 14 de julho de 1999.

 O reeducando apresentou pedido de revogação da prisão, vez que teria 

sido preso em 18/03/2018, na Comarca de Rondonópolis/MT, alegando a 

incidência da prescrição da pretensão executória (fls. 81/82).

 O Ministério Público manifestou favorável ao pedido de reconhecimento da 

prescrição da pretensão executória (fls. 86/86-verso).

 É o relatório. Decido.

 Em análise dos autos constato que o reeducando cumpriu 03 (três) 

meses da pena (fls. 24/41), restando a cumprir 05 (cinco) anos e 01 (um) 

mês de reclusão, prescrevendo em 12 (doze) anos, nos termos dos 

artigos 110, 109, inciso III e 113, todos do Código Penal.

 Ocorre que, do dia 14 de julho de 1999 (data em que evadiu do 

cumprimento da pena) até a presente data decorreu lapso temporal 

superior ao prazo prescricional acima mencionado.

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 

109, inciso III, artigo 110 e artigo 113, todos do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de LOLILDO INÁCIO DE JESUS, no que ser 

refere à condenação fiscalizada nesses autos, pelo reconhecimento da 

prescrição da pretensão executória.

 Expeça-se alvará de soltura em favor do reeducando LOLILDO INÁCIO DE 

JESUS, salvo se por outro motivo estiver preso.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e ao advogado constituído.

 Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 De Cuiabá/MT para Nobres/MT.

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 66675 Nr: 2628-93.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Roos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 14, fica a perícia médica 

designada para o dia 18 de maio de 2018, às 14 horas.

Certifico ainda que o perito nomeado Dr. Vinicius Gatto Cavalcante 

Oliveira, confirmou junto a assessoria de Gabinete da Magistrada que 

comparecerá na data designada para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60098 Nr: 3837-34.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oleandro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

de Ref: 22, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 62167 Nr: 516-54.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. Santana - ME, Mauro Luis Sant'Ana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

de Ref. 19, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 766 de 924



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 51699 Nr: 1760-86.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Batista Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Capistrano de Oliveira 

- OAB:11569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca dos Ofícios 

jutnados à Ref: 28 e 29, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 2415-87.2017.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nobres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edineia Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Campos Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte embargada para manifestar acerca dos 

embargos apresentados, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 60369 Nr: 3951-70.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinéia Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, Sebastião Gilmar 

Luiz da Silva - Pref. de Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte embargada para manifestar acerca dos 

embargos apresentados, conforme determinado na decisão de Ref: 13, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 20079 Nr: 584-48.2010.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para proceder a devolução dos 

autos em Cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista o 

teor do Edital n. 03/2018-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 12746 Nr: 807-40.2006.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gugelmin, Eunice Elisete Gugelmin, Euclydes Motta, 

Sergio Shoji Takeuti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cildete Ana Pereira Teixeira, Nilson Roberto 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa P. Biancardini - 

OAB:5.009, Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerida para proceder a devolução dos 

autos em Cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista o 

teor do Edital n. 03/2018-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 45208 Nr: 1083-90.2014.811.0030

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlina Nogueira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayanne Lojor Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para proceder a devolução dos 

autos em Cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista o 

teor do Edital n. 03/2018-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42427 Nr: 195-58.2013.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Xavier de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ladislau Luis Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para proceder a devolução dos 

autos em Cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista o 

teor do Edital n. 03/2018-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42062 Nr: 2136-77.2012.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DcPGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para proceder a devolução dos 

autos em Cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista o 

teor do Edital n. 03/2018-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42291 Nr: 36-18.2013.811.0030
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Serafina Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:128.341, Procuradoria Municipal de Nobres - OAB:, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para proceder a devolução dos 

autos em Cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista o 

teor do Edital n. 03/2018-CGJ

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30979 Nr: 96-85.2013.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:OAB/MT 12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora, por meio de seu patrono Dr Pérsio Oliveira Landim, 

OAB n.º 12295, para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste quanto à 

quitação do débito, sob pena de ser presumida a quitação integral do 

débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9990 Nr: 433-79.2010.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lussivaldo Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUR-CARLOS SANTOS 

FRANÇA - OAB:22850/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O

 INTIMO o, advogado do RÉU, HUR CARLOS SANTOS FRANÇA-OABA/MT - 

22850/0, a devolução dos autos acima mencionado no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, tendo em vista oficio circular nº 85/2018 - Portaria 

15/2018-CGJ-22/03/2018 alusiva a correição ordinária instaurada pela 

Corregedoria Geral da Justiça, que sera realizada no dia, 04/04/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8602 Nr: 680-31.2008.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Nunes Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 INTIMO o, advogado do EXEQUENTE, HUR CARLOS SANTOS 

FRANÇA-OABA/MT - 22850/0, a devolução dos autos acima mencionado 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista oficio circular nº 

85/2018 - Portaria 15/2018-CGJ-22/03/2018 alusiva a correição ordinária 

instaurada pela Corregedoria Geral da Justiça, que sera realizada no dia, 

04/04/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34188 Nr: 56-35.2015.811.0031

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana de Sousa Alves Oliveira, Rubilan Nunes de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lussivaldo Fernandes de Souza, Maria Inês 

Nunes Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUR-CARLOS SANTOS 

FRANÇA - OAB:22850/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O

 INTIMO o, advogado do EMBARGADO, HUR CARLOS SANTOS 

FRANÇA-OABA/MT - 22850/0, a devolução dos autos acima mencionado 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista oficio circular nº 

85/2018 - Portaria 15/2018-CGJ-22/03/2018 alusiva a correição ordinária 

instaurada pela Corregedoria Geral da Justiça, que sera realizada no dia, 

04/04/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10246 Nr: 689-22.2010.811.0031

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJOC, EoC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdN, JCFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, Walcemir Carlos da Silva - OAB:14151

 INTIMO a Advogada, Drª. BRUNA PORTELA ALVES , advogada do 

REQUERIDO, a devolução dos autos acima mencionado, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, tendo em vista oficio circular nº 85/2018 - Portaria 

15/2018-CGJ-22/03/2018 alusiva a correição ordinária instaurada pela 

Corregedoria Geral da Justiça, que sera realizada no dia, 04/04/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10246 Nr: 689-22.2010.811.0031

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJOC, EoC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdN, JCFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, Walcemir Carlos da Silva - OAB:14151

 INTIMO a Advogada, Drª. BRUNA BEATO DE MICHELI-OAB/MT-22099/O, 

advogada do REQUERIDO, a devolução dos autos acima mencionado, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista oficio circular nº 

85/2018 - Portaria 15/2018-CGJ-22/03/2018 alusiva a correição ordinária 

instaurada pela Corregedoria Geral da Justiça, que sera realizada no dia, 

04/04/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38985 Nr: 153-64.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Costa Beserra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BEATO DE MICHELI - 

OAB:22099/O

 NTIMO a Advogada, Drª. BRUNA BEATO DE MICHELI-OAB/MT-22099/O, 

advogada do réu a devolução dos autos acima mencionado, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista oficio circular nº 85/2018 - 
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Portaria 15/2018-CGJ-22/03/2018 alusiva a correição ordinária instaurada 

pela Corregedoria Geral da Justiça, no dia 04/04/2018

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3876 Nr: 296-44.2003.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Francisco Módulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Falcão Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3.380-MT

 Vistos.....Oportunamente verificando o equivoco material na prolação da 

sentença, retifico o os termos da sentença para retirar a condenação do 

exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 54 da Lei nº 9.099/95, modificando o sétimo parágrafo que passará 

a constar da seguinte forma:“isento de custas e despesas processuais, 

nos termo do art. 54 da Lei nº 9.099/95”Cumpra-se as determinações 

contidas na sentença retro.Nortelândia-MT, 14 de março de 2018.Marina 

Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000005-36.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALDENOR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

NEUZITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO)

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000005-36.2017.8.11.0031, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. REQUERENTE: NEUZITA DA SILVA, PEDRO ALDENOR 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Não se faz 

necessária a realização de audiência instrução, uma vez que cabe ao 

magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória 

que considerar necessária à formação do seu convencimento. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por 

desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. 2. Inviável o recurso especial cuja 

análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do 

STJ). 3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 

demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do 

direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples 

transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 2012/0254341-4, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014) No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas trazidas aos 

autos são suficientes para a solução da lide. Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e demais prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por NEUZITA 

DA SILVA E PEDRO ALDENOR PEREIRA DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a reclamante que sua energia foi interrompida em razão de corte 

indevido, uma vez que afirma que desconhece quaisquer débitos 

pendentes, inclusive no dia do corte na data de 21/03/2017, alegando que 

foi surpreendida ao retornar de viagem, reclamando prejuízos de ordem 

material e moral. Em que pese às alegações da parte autora, a Reclamada 

comprovou em contestação que a suspensão de fornecimento de energia 

na unidade consumidora ocorreu por inadimplência de fatura, trazendo 

provas cabais e inequívocas de seus argumentos sobre o religamento 

feito, ora acostados a peça defensória (artigo 373, II, do NCPC/2015). 

Ademais, após as provas trazidas pela reclamada, não houve outras 

provas de forma a elidir as mesmas em sede de impugnação, haja vista 

que a reclamante não trouxe aos autos a comprovação do corte indevido, 

tampouco que procedeu com pedido de religação dentro dos prazos 

normativos insertos nos artigos 176, §3º e artigo 172, §5º da resolução 

n.414/2010. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do 

ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, 

eis que em demandas que se busca indenização por danos materiais e 

morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência dos pedidos. Por fim, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Assim, não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução de mérito e 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 
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apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010015-20.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE 

DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. REQUERENTE: VALMOR ASCARI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, eis que a lide nem de longe pode ser 

considerada complexa. Não se faz necessária a realização de audiência 

de instrução e julgamento, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar 

necessária à formação do seu convencimento. AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por 

desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. 2. Inviável o recurso especial cuja 

análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do 

STJ). 3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 

demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do 

direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples 

transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 2012/0254341-4, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014) Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e demais prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS REFERENTE AO 

INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por VALMOR 

ASCARI em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que no dia 24/12/2016 por volta das 10:00Hrs., de forma inesperada, teve 

sua energia interrompida de forma injustificada em sua unidade 

consumidora, por quase 96 (noventa e seis) horas, o que lhe causou 

inúmeros prejuízos entre eles de ordem material, pelo que reclama a 

devida reparação por danos morais. A parte reclamada por sua vez alega 

ausência de responsabilidade civil e ausência no dever de reparar os 

danos pleiteados pela parte autora, alegando que não houve interrupção e 

suspensão de energia no dia alegado pela parte autora. Pois bem, in casu, 

não vislumbro a comprovação dos alegados danos materiais pela parte 

autora, ônus que lhe competia (artigo 373, I, do NCPC/2015), eis que 

sequer acostou laudos, notas fiscais dos alegados prejuízos, provas 

necessárias ao deferimento da pretensão de reparação material, 

porquanto documentos que só podem ser provados essencialmente 

através de provas escritas, indene de dúvidas, sendo desnecessária a 

prova testemunhal, que neste caso não traz nenhuma valoração ao tipo de 

direito pugnado. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão 

do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos 

materiais, eis que em demandas que se busca indenização por danos 

morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por 

consequência INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de 

ausência de provas dos prejuízos, de conformidade INDEFIRO o pedido de 

danos morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Arenápolis/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000066-91.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: MANOEL CASSIANO 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO 

POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, eis que a lide nem de longe pode 

ser considerada complexa. Não se faz necessária a realização de 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por 

desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. 2. Inviável o recurso especial cuja 

análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do 

STJ). 3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 

demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do 

direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples 

transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 2012/0254341-4, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014) Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e demais prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS REFERENTE AO 

INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por MANOEL 

CASSIANO BEZERRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que no dia 18/09/2017, de forma inesperada, teve sua 

energia interrompida de forma injustificada – unidade consumidora n. 

6/794225-3 -, e indevida por mais de 35 (trinta e cinco) horas, o que lhe 

causou inúmeros prejuízos entre eles de ordem material, pelo que reclama 

a devida reparação por danos morais. A parte reclamada por sua vez 

alega ausência de responsabilidade civil e ausência no dever de reparar 

os danos pleiteados pela parte autora, alegando que não houve 

interrupção e suspensão de energia no dia alegado pela parte autora. Pois 

bem, in casu, não vislumbro a comprovação dos alegados danos materiais 

pela parte autora, ônus que lhe competia (artigo 373, I, do NCPC/2015), eis 

que sequer acostou laudos, notas fiscais ou fotos dos alegados prejuízos, 

provas necessárias ao deferimento da pretensão de reparação material, 

porquanto documentos que só podem ser provados essencialmente 

através de provas escritas, indene de dúvidas, sendo desnecessária a 

prova testemunhal, que neste caso não traz nenhuma valoração ao tipo de 

direito pugnado. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão 

do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos 

materiais, eis que em demandas que se busca indenização por danos 

morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por 

consequência INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de 

ausência de provas dos prejuízos, de conformidade INDEFIRO o pedido de 

danos morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000068-61.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: JOSE INALDO 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL A PROPOSITURA DA AÇÃO, eis que a tese não prejudicará a 

análise da presente demanda. Não se faz necessária a realização de 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por 

desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. 2. Inviável o recurso especial cuja 

análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do 

STJ). 3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 

demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do 

direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples 

transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 2012/0254341-4, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014) Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e demais prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS REFERENTE AO 

INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por JOSÉ INALDO 

BEZERRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que no dia 18/09/2017, de forma inesperada, teve sua energia 

interrompida de forma injustificada – unidade consumidora n. 6/2198549-4 

-, e indevida por mais de 35 (trinta e cinco) horas, o que lhe causou 

inúmeros prejuízos entre eles de ordem material, pelo que reclama a 

devida reparação por danos morais. A parte reclamada por sua vez alega 

ausência de responsabilidade civil e ausência no dever de reparar os 

danos pleiteados pela parte autora, alegando que houve a interrupção e 

suspensão de energia na unidade consumidora da parte autora por débito 

existente na mesma. Pois bem, in casu, não vislumbro a comprovação dos 

alegados danos materiais pela parte autora, ônus que lhe competia (artigo 

373, I, do NCPC/2015), eis que sequer acostou laudos, notas fiscais ou 

fotos dos alegados prejuízos, provas necessárias ao deferimento da 

pretensão de reparação material, porquanto documentos que só podem 

ser provados essencialmente através de provas escritas, indene de 

dúvidas, sendo desnecessária a prova testemunhal, que neste caso não 

traz nenhuma valoração ao tipo de direito pugnado. Impossível, portanto, 

pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta 

evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo 

contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por 

consequência INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de 

ausência de provas dos prejuízos, de conformidade INDEFIRO o pedido de 

danos morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.
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1000068-61.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: JOSE INALDO 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL A PROPOSITURA DA AÇÃO, eis que a tese não prejudicará a 

análise da presente demanda. Não se faz necessária a realização de 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por 

desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. 2. Inviável o recurso especial cuja 

análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do 

STJ). 3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 

demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do 

direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples 

transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 2012/0254341-4, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014) Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e demais prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS REFERENTE AO 

INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por JOSÉ INALDO 

BEZERRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que no dia 18/09/2017, de forma inesperada, teve sua energia 

interrompida de forma injustificada – unidade consumidora n. 6/2198549-4 

-, e indevida por mais de 35 (trinta e cinco) horas, o que lhe causou 

inúmeros prejuízos entre eles de ordem material, pelo que reclama a 

devida reparação por danos morais. A parte reclamada por sua vez alega 

ausência de responsabilidade civil e ausência no dever de reparar os 

danos pleiteados pela parte autora, alegando que houve a interrupção e 

suspensão de energia na unidade consumidora da parte autora por débito 

existente na mesma. Pois bem, in casu, não vislumbro a comprovação dos 

alegados danos materiais pela parte autora, ônus que lhe competia (artigo 

373, I, do NCPC/2015), eis que sequer acostou laudos, notas fiscais ou 

fotos dos alegados prejuízos, provas necessárias ao deferimento da 

pretensão de reparação material, porquanto documentos que só podem 

ser provados essencialmente através de provas escritas, indene de 

dúvidas, sendo desnecessária a prova testemunhal, que neste caso não 

traz nenhuma valoração ao tipo de direito pugnado. Impossível, portanto, 

pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta 

evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo 

contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por 

consequência INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de 

ausência de provas dos prejuízos, de conformidade INDEFIRO o pedido de 

danos morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52308 Nr: 1092-95.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 10 DE JULHO 

2018, ÀS 09H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 
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audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52309 Nr: 1093-80.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MALVINA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 10 DE JULHO 

2018, ÀS 08H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56828 Nr: 1242-42.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de dispensa apenas do jurado Rodrigo 

Pimentel Espina, em razão de ser ele gerente da empresa Amaral Peças 

para Veículos Ltda., sendo desnecessária sua substituição, não só por 

impedimento legal - porquanto jurados são sorteados em solenidade 

especialmente designada e conduzida pelo juiz na presença do Ministério 

Público e ao menos de um representante da Ordem dos Advogados do 

Brasil -, mas também pela existência de suplentes que igualmente foram 

sorteados.Comunique-se o requerente Amaral Peças para Veículos Ltda. 

a respeito desta decisão.Retornem os autos à Secretaria Judicial para as 

demais providências já determinadas.Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como COMUNICAÇÃO, MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

seja necessário.Cientifique-se o Ministério Público.Intime-se a 

defesa.Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45994 Nr: 333-39.2013.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIMAR JOSÉ CARVALHO, Cpf: 

01924822113, Rg: 1552456-6, Filiação: Ernesto Carvalho e Lovani 

Terezinha Carvalho, data de nascimento: 20/04/1983, brasileiro(a), natural 

de Nova Canaã do Norte-MT, convivente, pedreiro, Telefone (66) 999-9308 

e atualmente em local incerto e não sabido ELI REGINA MARRAN, Cpf: 

03471227105, Rg: 2.161.213-7, Filiação: Primo Batista Marran e Erly Maria 

de Jesus Marran, data de nascimento: 19/03/1985, brasileiro(a), natural de 

Catanduvas-PR, solteiro(a), do lar, Telefone 9629 2327. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos em correição. ELI REGINA MARRAN, formulou o 

presente pedido de medida de proteção em desfavor de EDMAR JOSÉ 

CARVALHO, com base na Lei nº 11.340/2006. As medidas protetivas 

foram deferidas às p. 14-19. As partes foram localizadas para intimação 

(fls. 22-24). Entre um ato e outro, foi determinado que a vítima fosse 

intimada para informar se ainda necessitava das medidas concedidas em 

seu favor, valendo seu silêncio como presunção de que delas não 

precisa. Às fls. 104-150, o Ministério Público pugnou pela EXTINÇÃO DO 

FEITO por ausência superveniente de interesse de agir. É o breve relato. 

Fundamento e DECIDO. Verificado que a vítima embora intimada 

pessoalmente (p.101), se manteve inerte sobre a necessidade da 

manutenção das medidas, o que leva a conclusão do seu desinteresse no 

prosseguimento da presente medida cautelar. Nesse contexto, tenho que 

o processo merece ser extinto, com resolução do mérito, mormente 

porque o pedido da vítima fora acolhido, consoante decisão de p. 14-19 

que concedeu as medidas protetivas de urgência. Nesse sentido, segue o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CRIMINAL. EXPEDIENTE DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. Revela-se correto o 

indeferimento das medidas protetivas, com a consequente extinção do 

feito sem julgamento de mérito, quando não produzidos indícios idôneos 

acerca da suposta situação de conflito entre as partes. (TJ-MG; APCR 

1.0245.12.021122-3/001; Rel. Des. Renato Martins Jacob; Julg. 

09/07/2015; DJEMG 20/07/2015)). Ex positis, REVOGO TODAS AS 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO concedidas no presente feito proposto por ELI 

REGINA MARRAN, contra EDMAR JOSÉ CARVALHO, bem como, com 

fulcro no Art. 487, I do Código de Processo Civil c/c Art. 13 da Lei 

11.340/06. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE 

e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de estilo. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 23 de março de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53064 Nr: 1589-12.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:OAB/MT 22.577/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Dr. EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA 

- OAB/MT nº 22.577/O, com escritório profissional na cidade de 

Colider-MT, acerca de sua nomeação como defensor dativo do réu Eojane 

Majoni, BEM COMO para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessa a 

defesa do réu, ofertar documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as 
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e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49018 Nr: 382-12.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELINO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53393 Nr: 1769-28.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 07 de abril de 2018 às 09h00min., no 

consultório do médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua 

Antonio Alves da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã 

do Norte/MT, devendo comparecer munido de documentos pessoais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36305 Nr: 14-42.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alessandro Ribeiro 

dos Santos - OAB:6894-MT

 Vistos.

 Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

 Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

 Certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do prazo 

recursal, e arquive-se o feito com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe, procedendo-se ao desapensamento.

 Nos termos do item 5.3.6 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das 

partes.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36307 Nr: 16-12.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA, BAMBOO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMBOO BRASIL, OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, REGIS RODRIGUES RIBEIRO - OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 Vistos.

 Recebo o presente Cumprimento de Sentença nos próprios autos.

 Intime-se o devedor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do montante da condenação, sob pena do acréscimo de multa 

e honorários advocatícios, cada um no valor de 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 523, “caput” e § 1º, do NCPC.

 Não efetuado o pagamento no prazo retro mencionado, certifique-se e 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do crédito vindicado (NCPC, art. 523, § 3º), conforme planilha 

de atualização do débito, devendo o Sr. Oficial de Justiça observar a 

ordem de preferência do art. 835 do NCPC, bem como o art. 872 do mesmo 

diploma legal.

 Decorrido o prazo sem o cumprimento voluntário, independentemente de 

penhora ou nova intimação, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado apresente impugnação, conforme disposto no art. 525 do 

NCPC, certificando-se.

 Em seguida, com ou sem a impugnação do devedor, voltem os autos 

conclusos.

 Intime-se.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36306 Nr: 15-27.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Sebastião Espindola - 

OAB:OAB/MS 4114, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:9.415

 Vistos.

 Recebo o presente Cumprimento de Sentença nos próprios autos.

 Intime-se o devedor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do montante da condenação, sob pena do acréscimo de multa 

e honorários advocatícios, cada um no valor de 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 523, “caput” e § 1º, do NCPC.

 Não efetuado o pagamento no prazo retro mencionado, certifique-se e 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do crédito vindicado (NCPC, art. 523, § 3º), conforme planilha 

de atualização do débito, devendo o Sr. Oficial de Justiça observar a 

ordem de preferência do art. 835 do NCPC, bem como o art. 872 do mesmo 

diploma legal.

 Decorrido o prazo sem o cumprimento voluntário, independentemente de 

penhora ou nova intimação, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado apresente impugnação, conforme disposto no art. 525 do 

NCPC, certificando-se.

 Em seguida, com ou sem a impugnação do devedor, voltem os autos 

conclusos.

 Intime-se.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-75.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000010-75.2017.8.11.0090 REQUERENTE: IRACEMA ALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou 

pedido de desistência da ação por falta de interesse processual. 

Considerando que, nos termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada, ou citada, não apresentou contestação, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Sem 

custas e honorários, em virtude do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 31 de maio de 2017. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Juiz de Direito Substituto

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74492 Nr: 1483-13.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques Israel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/08/2018, às 16h30min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75443 Nr: 2019-24.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Torres Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 75443 - Autos n. 2019-24.2017.811.0091“Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para 

CONDENAR o réu DEIVID TORRES ALEXANDRE como incurso nas penas 

do artigo 155, caput, do Código Penal.Em atenção ao critério estabelecido 

pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena 

previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as 

circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e 

agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento.A 

culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem 

jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana 

por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que 

motivem a valoração negativa.Fica ciente o sentenciado que, em caso de 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, este 

juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o seu 

lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ 

(BNMP), devendo o recuperando aguardar preso a designação de 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O 

SEMIABERTO, independentemente da quantidade de pena remanescente, 

conforme dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução 

Penal, pois a violação dos deveres demonstra descompromisso do 

apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se 

impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, 

seriedade e comprometimento do recuperando.O recuperando irá residir 

no local indicado na Declaração de Residência em anexo.O recuperando 

ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou que se 

compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive sendo-lhe entregue uma 

via deste termo.Dou esta por lida e publicada em audiência e dela 

intimadas as partes. Registre-se e Comunique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73624 Nr: 1000-80.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/08/2018, às 14h10min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73206 Nr: 758-24.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/08/2018, às 15h20min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67870 Nr: 994-44.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orezia Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/08/2018, às 15h30min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70823 Nr: 1076-41.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubaldo Von Ancken

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - 

OAB:OAB/MT 8.880-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/08/2018, às 18h20min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73378 Nr: 871-75.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Aragão Otenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/08/2018, às 16h30min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73628 Nr: 1003-35.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Salazar Cores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/08/2018, às 16h.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73825 Nr: 1097-80.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisbela Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968, Jully Franciele Ruelis - OAB:MT 18.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/08/2018, às 14h40min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69273 Nr: 99-49.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair de Jesus Matozinho Lopes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/08/2018, às 14h50min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72314 Nr: 184-98.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taitiane de Camargo Barcello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/08/2018, às 14h10min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73863 Nr: 1119-41.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir Batista Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/08/2018, às 16h.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73239 Nr: 790-29.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/08/2018, às 17h.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63129 Nr: 1174-31.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Aparecida Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/08/2018, às 13h30min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73015 Nr: 625-79.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilio Camargo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.
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Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/08/2018, às 17h40min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73660 Nr: 1019-86.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Angelica Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/08/2018, às 17h.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74494 Nr: 1485-80.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulma Martins Romeira Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Ramos Vieira - OAB:MT 

23.085, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:SP 53.553, WILTON 

MACHADO - OAB:17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/08/2018, às 18h20min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70136 Nr: 584-49.2016.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erica de Oliveira Marticolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/08/2018, às 17h40min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73207 Nr: 759-09.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUZIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/08/2018, às 13h30min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 32829 Nr: 200-38.2006.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonar Dallagnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual, INCRA - INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Antônio Mendes da 

Silva - OAB:OAB/MT 2.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 200-38.2006.811.0025

Código 32829

Vara Única

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

1. Cuida-se de Embargos à Execução ajuizada por LEOMAR DALLGNOL 

em face da Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO.

2. Inicial e documentos às fls. 02/30.

3. Despacho inicial às fls. 34.

4. Impugnação, às fls. 37/133.
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5. Breve relatório, fundamento e decido.

6. Compulsando os autos verifico que o mesmo encontra-se apenso aos 

autos principais de código nº 22898, no qual já foi devidamente extinto, 

nos termos do artigo 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

7. Assim, como o feito principal já foi finalizado, verifico que a presente 

ação perdeu o seu objeto, impondo, com isso, a extinção dos autos sem 

julgamento do mérito.

D I S P O S I T I V O

8. Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, pela perda do objeto. Faço o julgamento SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do que se encontra estabelecido nas 

letras do inciso VI, do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil.

9. Traslade-se cópia da sentença proferida nos autos em apenso ao feito 

em testilha.

10. CONDENO a parte embargada ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

11. Isento de custas.

12. Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição com as cautelas de praxe.

13. P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63952 Nr: 58-53.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT, Arion Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz de Fátima Sueck Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – D I S P O S I T I V O51.Ante ao exposto e, por tudo que dos autos 

consta, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo o que faço sem resolução do mérito nos 

termos do que se encontra estabelecido nas letras do inciso I, do artigo 

485, c/c 330, inciso I, ambos do Código Processo Civil, c/c artigo 17, § 8º, 

da Lei nº. 8.429/1992.52.Isento de custas.53.Condeno a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por 

cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do 

CPC54.Após o trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, 

arquive-se.55.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 34727 Nr: 776-94.2007.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurílio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a conversão da presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

em PROCESSO DE EXECUÇÃO.Proceda-se a redistribuição dos autos para 

que conste na capa como Ação de Execução Extrajudicial.Após, CITE-SE 

o executado para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 03 (três) 

dias, ou oferecer bens à penhora, caso a exequente não os tenha 

indicado, nos termos do art. 829, § 2º, do CPC.Decorrido o prazo sem que 

tenha o executado efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente a PENHORA e 

AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para cobertura integral da dívida, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

652, § 1º, CPC).O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data de juntada aos autos do mandado de 

citação. Os embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do art. 

739-A, CPC.Decorrido o prazo sem que tenha a Executada efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, proceder imediatamente a 

PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para cobertura integral 

da dívida, descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

Executado (art. 829, §1º, CPC). No mesmo ato, deverá ser removido o bem 

penhorado, depositando-o com a parte Exequente (art. 840, CPC).No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916, CPC.Nos termos do artigo 827, do CPC, fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, os quais reduzirão à 

metade em caso de pronto pagamento nos termos do parágrafo único do 

artigo supracitado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41029 Nr: 768-78.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananias Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Primeiramente, consigno que deixo para analisar a preliminar aventada na 

contestação juntamente com o mérito da celeuma.

Outrossim, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 
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requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40781 Nr: 520-15.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997 SP, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Primeiramente, consigno que deixo para analisar a preliminar aventada na 

contestação juntamente com o mérito da celeuma.

Outrossim, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 781 de 924



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41033 Nr: 772-18.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Inicialmente, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40272 Nr: 10-02.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT, Beatriz de Fátima 

Sueck Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Lehrbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 .II – D I S P O S I T I V O1.Ante ao exposto, e por tudo que dos autos 

constam, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial e, por consequência, ABSOLVO da prática do ato de 

improbidade previsto nas letras dos artigos 10 e 11, da Lei n.° 8.429/92. 

Consequentemente, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, o que faço 

com resolução do mérito nos termos do que se encontra estabelecido nas 

letras do inciso I, do artigo 487, do CPC.2.Isento de custas.3.CONDENO a 

parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, 

inciso I, do CPC.31.Após o trânsito em julgado e, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.32.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 23 de 

março de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40656 Nr: 395-47.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT, Beatriz de Fátima 

Sueck Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremias Bortolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, FERNANDO LUIS VERISSIMO - OAB:14357

 III – D I S P O S I T I V O45.Ante ao exposto e, por tudo que dos autos 

consta, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo o que faço sem resolução do mérito nos 

termos do que se encontra estabelecido nas letras do inciso I, do artigo 

485, c/c 330, inciso I, ambos do Novo Código Processo Civil, c/c artigo 17, 

§ 8º, da Lei nº. 8.429/1992.46.Isento de Custas.47.Condeno a parte autora 
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ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do 

CPC.48.Após o trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, 

arquive-se.49.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41038 Nr: 777-40.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT-3.127-A

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Inicialmente, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65332 Nr: 1214-76.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shallon Materiais para Construção e Produtos 

Agropecuários LTDA-EPP, José da Silva Pereira, Elaine Márcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdira da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1214-76.2014.811.0025

Código 65332

1ª Vara

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37700 Nr: 816-08.2009.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Lehrbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 II – D I S P O S I T I V O1.Ante ao exposto, e por tudo que dos autos 

constam, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial e, por consequência, ABSOLVO da prática do ato de 
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improbidade previsto nas letras dos artigos 10 e 11, da Lei n.° 8.429/92. 

Consequentemente, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, o que faço 

com resolução do mérito nos termos do que se encontra estabelecido nas 

letras do inciso I, do artigo 487, do CPC.2.Isento de custas.3.CONDENO a 

parte autora nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do 

CPC.32.Após o trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.33.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40747 Nr: 486-40.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Inicialmente, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40757 Nr: 496-84.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilfredo Egídio Leising

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT-3.127-A

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida alega preliminar de falta de 

interesse de agir em razão de não ter sido atingido o prazo para a 

restituição. No mérito, pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.
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Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Inicialmente, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Analisando a preliminar alegada pela parte requerida de falta de interesse 

de agir, entendo que sua compreensão se confunde com o próprio mérito 

da causa, razão pela qual deixo de enfrentar a preliminar neste momento, 

com base na teoria da asserção.

Pois bem, no mérito, entendo que a ação deve ser julgada improcedente.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37677 Nr: 792-77.2009.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT, Beatriz de Fátima 

Sueck Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremias Bortolato, Nelson Lehrbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 II – D I S P O S I T I V O1.Ante ao exposto, e por tudo que dos autos 

constam, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial e, por consequência, ABSOLVOS da prática do ato de 

improbidade previsto nas letras dos artigos 10 e 11, da Lei n.° 8.429/92. 

Consequentemente, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, o que faço 

com resolução do mérito nos termos do que se encontra estabelecido nas 

letras do inciso I, do artigo 487, do CPC.2.Isento de custas.3.CONDENO a 

parte autora nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do 

CPC.32.Após o trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.33.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 64894 Nr: 857-96.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatan Farias Hrycyk 03384434102, Jonatan 

Farias Hrycyk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 857-96.2014.811.0091

Código 64894

Vara Única

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO S.A. em face de JONATAN FARIAS HRYCYK.

2. Inicial e documentos, às fls. 04/28.

3. Despacho inicial, à fls. 30/30 verso.

4. Acordo entabulado entre as partes, às fls. 70/72.

5. É o relatório. Fundamento e decido.

6. Estando o processo em ordem e sendo a questão unicamente de fato 

sem que haja necessidade de produzir provas em audiência, passo ao 

julgamento antecipadamente da lide, com fundamento no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil.

7. Em análise perfunctória, verifico que as partes transigiram acordo, 

conforme fls. 70/72, requerendo a homologação do mesmo.

8. Assim, conforme preceitua o artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil, quando as partes transigirem ou por outro meio obterem a 

remissão total da dívida os autos serão extintos, hipótese que coaduna ao 

caso sub examine.

 D I S P O S I T I V O

9. Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença o acordo avençado entre as partes para que surta os jurídicos e 

legais efeitos. Desta forma, JULGO E DECLARO extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I e III, b, do Novo 

Código de Processo Civil.

10. Custas processuais e honorários advocatícios conforme acordo.

11. Transitada em julgado, se nada for requerido, remetam os autos ao 

arquivo definitivo, procedendo-se à baixa na distribuição com as cautelas 

de praxe.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 785 de 924



 Cod. Proc.: 40744 Nr: 483-85.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinaldo Onofre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Primeiramente, consigno que deixo para analisar a preliminar aventada na 

contestação juntamente com o mérito da celeuma.

Outrossim, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41035 Nr: 774-85.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José de Oliveira, Antonia Grotto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida alega preliminar de falta de 

interesse de agir em razão de não ter sido atingido o prazo para a 

restituição. No mérito, pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Inicialmente, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Analisando a preliminar alegada pela parte requerida de falta de interesse 
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de agir, entendo que sua compreensão se confunde com o próprio mérito 

da causa, razão pela qual deixo de enfrentar a preliminar neste momento, 

com base na teoria da asserção.

Pois bem, no mérito, entendo que a ação deve ser julgada improcedente.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62065 Nr: 219-97.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Cesar Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida alega preliminar de falta de 

interesse de agir em razão de não ter sido atingido o prazo para a 

restituição. No mérito, pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Inicialmente, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Analisando a preliminar alegada pela parte requerida de falta de interesse 

de agir, entendo que sua compreensão se confunde com o próprio mérito 

da causa, razão pela qual deixo de enfrentar a preliminar neste momento, 

com base na teoria da asserção.

Pois bem, no mérito, entendo que a ação deve ser julgada improcedente.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 
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de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41327 Nr: 1066-70.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozias Neiverth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT-3.127-A

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida alega preliminar de falta de 

interesse de agir em razão de não ter sido atingido o prazo para a 

restituição. No mérito, pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Inicialmente, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Analisando a preliminar alegada pela parte requerida de falta de interesse 

de agir, entendo que sua compreensão se confunde com o próprio mérito 

da causa, razão pela qual deixo de enfrentar a preliminar neste momento, 

com base na teoria da asserção.

Pois bem, no mérito, entendo que a ação deve ser julgada improcedente.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 70328 Nr: 733-45.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva, Marcos Rodrigues da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 733-45.2016.811.0091

Código 70328

Vara Única

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA em face de JOÃO BATISTA DA SILVA E MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA.

Inicial e documentos, às fls. 03/35.
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Despacho inicial, às fls. 37/37 verso.

Petição da parte exequente requerendo a extinção do feito, às fls.49.

BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise perfunctória dos autos verifico que a extinção dos autos é 

medida que se impõe.

Diante da petição juntada nos autos, verifica-se que a parte executada 

quitou a dívida perante a parte exequente.

Outrossim, quando a parte devedora satisfaz a obrigação, a extinção é a 

medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

Por tais razões, não nos resta outra medida senão a extinção dos autos, 

em face do adimplemento do executado.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas processuais, se 

houver.

 Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

procedendo-se à baixa na distribuição.

P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36616 Nr: 1070-15.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Jociane Leite Branco - 

OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma e sem maiores delongas, a conversão da presente ação é 

medida que se impõe.Ante ao exposto, DETERMINO a conversão da 

presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em PROCESSO DE 

EXECUÇÃO.Proceda-se a redistribuição dos autos para que conste na 

capa como Ação de Execução Extrajudicial.Após, CITE-SE o executado 

para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias, ou 

oferecer bens à penhora, caso a exequente não os tenha indicado, nos 

termos do art. 829, § 2º, do CPC.Decorrido o prazo sem que tenha o 

executado efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª 

via do mandado, proceder imediatamente a PENHORA e AVALIAÇÃO de 

quantos bens bastem para cobertura integral da dívida, descrevendo o 

estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 652, § 1º, 

CPC).O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data de juntada aos autos do mandado de 

citação. Os embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do art. 

739-A, CPC.Decorrido o prazo sem que tenha a Executada efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, proceder imediatamente a 

PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para cobertura integral 

da dívida, descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

Executado (art. 829, §1º, CPC). No mesmo ato, deverá ser removido o bem 

penhorado, depositando-o com a parte Exequente (art. 840, CPC).No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916, CPC.Nos termos do artigo 827, do CPC, fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, os quais reduzirão à 

metade em caso de pronto pagamento nos termos do parágrafo único do 

artigo supracitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 66567 Nr: 159-56.2015.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenil Costa Galvão, Felipe do Nascimento 

Motos - ME, Felipe do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 159-56.2015.811.0091

Código 66567

Vara Única

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA em face 

ZENIL COSTA GALVÃO E OUTROS.

Inicial e documentos, às fls. 03/40.

Despacho inicial, às fls. 41.

Requeridos citados, às fls. 47/48.

Petição da parte requerente requerendo a extinção do feito, às fls.50.

BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise perfunctória dos autos verifico que a extinção dos autos é 

medida que se impõe.

Diante da petição juntada nos autos, verifica-se que a parte executada 

quitou a dívida perante a parte exequente.

Outrossim, quando a parte devedora satisfaz a obrigação, a extinção é a 

medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

Por tais razões, não nos resta outra medida senão a extinção dos autos, 

em face do adimplemento do executado.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do artigo 487, III, “a” c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código 

de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do 

CPC, cuja cobrança fica suspensa por ser a parte requerida beneficiária 

da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

procedendo-se à baixa na distribuição.

P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36886 Nr: 1-20.2009.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Solange Sousa 

Kreidloro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Etevaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Bandeirantes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.15.Custas pelo Estado.16.Deixo de condenar a 

parte autora nos honorários advocatícios, ante a ausência de 

citação.17.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.18.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 

23 de março de 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em 

Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40783 Nr: 522-82.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Griggio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997 SP, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Inicialmente, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40748 Nr: 487-25.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Graeff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997 SP, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Primeiramente, consigno que deixo para analisar a preliminar aventada na 

contestação juntamente com o mérito da celeuma.

Outrossim, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 
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seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65540 Nr: 1393-10.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Mendes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Nova Bandeirantes-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Elvis Antônio Klauk Júnior - OAB:MT 15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1393-10.2014.811.0091

Código 65540

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

Considerando que a Sentença retro transitou em julgado sem interposição 

de recurso, DETERMINO, desde já, o arquivamento do feito, observando as 

formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41023 Nr: 762-71.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailson Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Inicialmente, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.
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“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62239 Nr: 395-76.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz de Fátima Sueck Lemes, Regina Célia 

Gomes de Moraes, Márcio Jesus Gattiboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 III – D I S P O S I T I V O54.Ante ao exposto e, por tudo que dos autos 

consta, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo o que faço sem resolução do mérito nos 

termos do que se encontra estabelecido nas letras do inciso I, do artigo 

485, c/c 330, inciso I, ambos do Código Processo Civil, c/c artigo 17, § 8º, 

da Lei nº. 8.429/1992.55.Isento de custas.56.Condeno a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por 

cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do 

CPC57.Após o trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, 

arquive-se.58.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 75435 Nr: 2012-32.2017.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM, MCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, INDEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita.18.DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas e taxas processuais, sob pena de 

extinção dos autos sem resolução do mérito, nos termos do artigo 102, do 

CPC.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.Nova Monte 

Verde/MT, 22 de março de 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40778 Nr: 517-60.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Inicialmente, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 
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CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41022 Nr: 761-86.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinoldo Frederico Noetzold

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida alega preliminar de falta de 

interesse de agir em razão de não ter sido atingido o prazo para a 

restituição. No mérito, pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Inicialmente, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Analisando a preliminar alegada pela parte requerida de falta de interesse 

de agir, entendo que sua compreensão se confunde com o próprio mérito 

da causa, razão pela qual deixo de enfrentar a preliminar neste momento, 

com base na teoria da asserção.

Pois bem, no mérito, entendo que a ação deve ser julgada improcedente.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 67850 Nr: 980-60.2015.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelore Nutrição Animal Ltda - EPP, Inacio Carlos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Wagner Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20.Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, DECRETO a revelia 

do requerido e, por consequência, JULGO PROCEDENTE a ação para 

CONVERTER o pedido inicial em TÍTULO EXECUTIVO na quantia 
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apresentada na inicial de R$ 15.946,85 (quinze mil novecentos e quarenta 

e seis reais e oitenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido e 

atualizado monetariamente desde a data do inadimplemento e acrescidos 

de juros moratórios à razão de 1% ao mês da data da citação inicial, 

conforme dispõem o artigo 405, do CC , devendo prosseguir nos termos 

do artigo 1.102-C. Faço o julgamento com resolução do mérito a teor do eu 

se depreende da letra do inciso I, do artigo 487, do CPC.21.Por 

consequência, face aos princípios da sucumbência e da causalidade 

CONDENO o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que os arbitro em 10% do débito corrigido e 

atualizado monetariamente, acrescido dos juros moratórios, conforme 

determina o artigo 85, do CPC.22.Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.23.P. I. C. Nova 

Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito, em regime de cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 22898 Nr: 84-03.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonar Dallagnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Antônio Mendes da 

Silva - OAB:OAB/MT 2.894

 18.Ante o exposto e, por tudo que dos autos constam, reconheço a 

ocorrência prescrição e DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, em 

conformidade com o artigo 174, do CTN. Por consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do 

NCPC.19.Sem custas. Às providências.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 22 de 

março de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em regime de 

cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 73727 Nr: 1044-02.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1044-02.2017.811.0091

Código 73727

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

MANIFESTE-SE a parte autora sobre a informação de quitação do débito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 64264 Nr: 240-39.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 28.Portanto, uma vez comprovado a inexistência de vínculo biológico, 

mediante exame de DNA acostado aos autos, bem como a inexistência de 

relação sócioa-fetiva, hei por bem julgar procedente a presente ação.II – D 

I S P O S I T IV O29.Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial declarar 

desconstituída a paternidade do menor MAISA LUCAS DA SILVA e anular 

o registro de nascimento da mesma, determinando que faça a exclusão do 

nome do Sr. MAICON LUCAS DA SILVA como pai biológico da criança no 

respectivo assento de nascimento, bem como a retira dos Avós Paternos 

e, consequentemente JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRTIO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.30.Expeça-se o necessário ao Cartório de Notas e Registro 

Civil, determinando que procedam as devidas exclusões.31.Condeno a 

parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois) mil reais, nos 

termos do art. 85, §8º, do CPC, cuja cobrança fica suspensa, por serem 

as partes beneficiárias da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do 

CPC32.Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição. 33.P.I.CNova Monte Verde/MT, 22 

de março de 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime 

de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65252 Nr: 1158-43.2014.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdLTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 1.Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial e, com fundamento no Art. 33 e seguintes, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, CONCEDO A GUARDA DEFINITIVA do menor 

CRISTIAN TEOBALDO RODRIGUES à requerente MARIA DE LOURDES 

TEOBALDO LEITE. E, consequentemente, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC.27.Custas pelo Estado por serem beneficiários da Justiça Gratuita. 

28.Transitada em julgado, expeça-se Termo de Guarda Definitiva, e após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição e demais anotações de 

estilo. 29.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018Roger Augusto 

Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 72730 Nr: 425-72.2017.811.0091

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS 

POSSAMAE - OAB:19968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19.Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de interdição para DECRETAR A INTERDIÇÃO 

DEFINITIVA DE NEUZA ALVES CORDEIR e nomear como curadora a 

Senhora Silvana dos Santos Cordeiro Fidelis, passando-o reger a sua 

vida, seus bens e patrimônio, por ser absolutamente incapaz, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.20.Como dispõe o artigo 

755, § 3º, do Código de Processo Civil, determino a produção imediata dos 

Efeitos da sentença e sua inscrição no registro de pessoas naturais e 

imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela.21.Expeça-se o 

ofício referido para que se proceda à averbação no Registro de Pessoas 

Naturais.22.Comunique-se ao Juízo Eleitoral.23.Sem custas processuais, 

por ser beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do art. 12 da Lei nº 

1060/50. 24.Com o trânsito em julgado, determino o arquivamento dos 

autos, procedendo-se à baixa na distribuição com as cautelas de 
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praxe.25.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018 Roger Augusto 

Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 60695 Nr: 528-55.2012.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Silvestre da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elios José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 2.Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, RATIFICO a ordem 

liminar outrora deferida e, consequentemente, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para REINTEGRAR o autor definitivamente na 

posse do imóvel descrito na exordial. Ainda, CONDENO o requerido em 

perdas e danos, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, 

nos termos do art. 509, §2º, do CPC. Por consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.3.CONDENO o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.44.Após o 

trânsito em julgado, se nada for requerido, arquivem-se com as baixas 

n e c e s s á r i a s . 4 5 . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . 4 6 . À s 

providências.47.Publiquem-se, intimem-se e cumpra-se. Nova Monte 

Verde/MT, 23 de março de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, 

em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 69365 Nr: 155-82.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Silvana Rialto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade do Estado de São Paulo, Estado 

de São Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 155-82.2016.811.0091

Código 69365

Vara Única

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

1. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela ajuizada por ANGELA SILVANA RIALTO em face de 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO – USP.

2. Inicial e documentos, às fls. 03/28.

3. Despacho recebendo a inicial e deferindo o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, às fls. 50/55.

4. Contestação e documentos, às fls. 61/240.

5. Petição informando o falecimento do autor e requerendo a consequente 

extinção do feito, às fls. 247/248.

6. Despacho inicial nomeando curador provisório, às fl. 15.

7. É o relatório. Fundamento e decido.

8. Compulsando os autos observo que infelizmente o favorecido (autor) 

veio a óbito, na data de 11/06/2017, conforme se vê às fl. 248, assim, 

tratando-se de causa intransmissível, a extinção do feito é medida de 

rigor.

9. Nesse sentido é a jurisprudência :

“(...) O falecimento do autor no curso da ação é fato superveniente que 

ocasiona a perda do objeto, razão pela qual a lide deve ser extinta, nos 

moldes dos arts. 267, VI, e 462, do CPC (...)”

10. É caso, portanto, de extinção do feito pela perda do objeto, nos moldes 

dos arts. 485, inciso VI, e 462, ambos do CPC.

II - DISPOSITIVO

11. Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, 

inciso VI, e 492, ambos do NCPC.

12. Custas pelo Estado.

13. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

1. P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36611 Nr: 1063-23.2008.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Rodrigues da Silva e sua esposa, 

Luiz Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, para que 

produza seus regulares e jurídicos efeitos.14.REVOGO a Liminar deferida 

às fls. 75/77.15.Custas processuais pela parte autora.16.Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.Nova Monte 

Verde/MT, 22 de março de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, 

em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63811 Nr: 1603-95.2013.811.0091

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD, NRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.16.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja cobrança fica suspensa por ser a parte 

benefíciria da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, do 

CPC.17.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.18.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 

22 de março de 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em 

Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37694 Nr: 810-98.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Tiemi Iwashita 

Salgueiro - OAB:OAB/SP 278.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 II – D I S P O S I T I V O1.Ante ao exposto, e por tudo que dos autos 

constam, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial e, por consequência, ABSOLVO da prática do ato de 

improbidade previsto nas letras dos artigos 10 e 11, da Lei n.° 8.429/92. 

Consequentemente, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, o que faço 

com resolução do mérito nos termos do que se encontra estabelecido nas 
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letras do inciso I, do artigo 487, do CPC.2.Isento de custas.3.CONDENO a 

parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, 

inciso I, do CPC.31.Após o trânsito em julgado e, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.32.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 23 de 

março de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 60076 Nr: 1341-19.2011.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.13.CONDENO a parte autora às custas e 

despesas processuaisnos termos do § 2º do artigo 485, do CPC.14.Deixo 

de condenar a parte autora nos honorários advocatícios, ante a ausência 

de citação.15.REVOGO a liminar deferida.16.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais anotações de 

estilo.17.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018. Roger Augusto 

Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 71565 Nr: 1585-69.2016.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTL, ETdS, CON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1595-69.2016.811.0091

Código 71565

Vara Única

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO S.A., em face de TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA. E 

OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.

2. Inicial e documentos, às fls. 03/30.

3. Petição informando o acordo firmado entre as partes, às fls. 40/42.

4. É o relatório. Fundamento e decido.

5. Em análise perfunctória, verifico que as partes transigiram acordo, 

conforme fls. 40/41 verso, requerendo a homologação do mesmo.

6. Assim, conforme preceitua o artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil, quando as partes transigirem ou por outro meio obterem a 

remissão total da dívida os autos serão extintos, hipótese que coaduna ao 

caso sub examine.

 D I S P O S I T I V O

7. Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante na inicial para HOMOLOGAR por 

sentença o acordo avençado entre as partes para que surta os jurídicos e 

legais efeitos. Por derradeiro, JULGO E DECLARO extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I e III, b, do Código de 

Processo Civil.

8. Custas processuais e honorários advocatícios conforme acordo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 60808 Nr: 641-09.2012.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walney Lopes dos Santos, Selmo Pires dos Santos, 

Raimundo Fortes Carvalho, José Matias de Souza, Carlos Alberto Neres 

Santos, Angela Aparecida Ferro, Francisco Pereira Lima, Antonio Barbosa 

Sobrinho, Carlos Alberto Teixeira Nunes, Outros, Elenita Santos 

Cavalcante de Oliveira, Sebastião da Silva, Antonio Elois Sobrinho, Marcelo 

de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Bruno Crestani, Michel Alex Crestani, 

Leonardo Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonino Moura Borges - 

OAB:OAB/MS 839

 Processo n.º 641-09.2012.811.0091

Código 60808

Vara Única

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

1. Cuida-se de Ação de Manutenção de Posse c/c Reintegração de Posse 

ajuizada por WALNEY LOPES DOS SANTOS E OUTROS em desfavor de 

FERNANDO BRUNO CRESTANI E OUTROS.

2. Inicial e documentos, às fls. 05/69.

3. Despacho inicial, à fls. 79/82.

4. Acordo entabulado entre as partes, às fls. 119/170.

5. É o relatório. Fundamento e decido.

6. Estando o processo em ordem e sendo a questão unicamente de fato 

sem que haja necessidade de produzir provas em audiência, passo ao 

julgamento antecipadamente da lide, com fundamento no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil.

7. Em análise perfunctória, verifico que as partes transigiram acordo, 

conforme fls. 119/170, requerendo a homologação do mesmo.

8. Assim, conforme preceitua o artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil, quando as partes transigirem ou por outro meio obterem a 

remissão total da dívida os autos serão extintos, hipótese que coaduna ao 

caso sub examine.

 D I S P O S I T I V O

9. Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença o acordo avençado entre as partes para que surta os jurídicos e 

legais efeitos. Desta forma, JULGO E DECLARO extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I e III, b, do Novo 

Código de Processo Civil.

10. Custas processuais e honorários advocatícios conforme acordo.

11. Transitada em julgado, se nada for requerido, remetam os autos ao 

arquivo definitivo, procedendo-se à baixa na distribuição com as cautelas 

de praxe.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 75733 Nr: 164-73.2018.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A, Banco Bradesco 

Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT-9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 164-73.2018.811.0091

Código 75733

1ª Vara

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 796 de 924



S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de JOÃO CARLOS DA 

SILVA.

2. Inicial e documentos às fls. 03/24.

3. Despacho inicial deferindo a liminar, às fls. 26/27.

4. Petição da parte autora requerendo a desistência do feito, fls. 28/29.

5. É o relatório. Fundamento e decido.

6. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a parte autora 

manifestou-se pela desistência da ação.

7. Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo 

é medida que se impõe.

 8. Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso sub examine.

9. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, para que 

produza seus regulares e jurídicos efeitos.

10. REVOGO a Liminar deferida às fls. 26/27.

11. Custas processuais pela parte autora.

12. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 60796 Nr: 629-92.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson da Silva Carriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 27.Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 9.315,50 (nove mil 

trezentos e quinze reais e cinquenta centavos)., acrescida de correção 

monetária desde o pagamento administrativo e juros à razão de 1% (um 

por cento) ao mês desde a condenação. 28.Por fim, DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do que determina o art. 

487, inciso I, do CPC.29.Considerando a sucumbência recíproca, condeno 

as partes ao pagamento das custas processuais e despesas 

processuais, cuja cobrança em relação à parte autora fica suspensa por 

ser a mesma beneficiária da justiça gratuita, bem como condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação.30.Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as devidas cautelas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.Nova Monte 

Verde/MT, 23 de março de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, 

em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41289 Nr: 1028-58.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Celestrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Inicialmente, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.
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Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41288 Nr: 1027-73.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Leite de Oliveira, Sergue David Lechinewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espindola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação Ordinária formulada pela parte autora em desfavor de 

CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. aduzindo, em 

apertada síntese, que construiu às suas expensas uma rede monofásica 

para fornecimento de energia elétrica e não foi ressarcida pela requerida.

 Aduz que construiu rede elétrica, para que sua propriedade pudesse ser 

beneficiada, e que posteriormente seriam ressarcidos os valores gastos 

pelos requerentes, após o prazo final de universalização de energia 

elétrica que prevê a resolução 223/2003 da ANAEEL.

Assevera, ainda, que a instalação elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

requerida, e que com esta rede, a requerida presta seu serviço a uma 

enorme gama de consumidores, cobrando tarifas de todos eles, inclusive, 

do requerente.

Ao final, postula pela procedência da ação para condenar a requerida ao 

pagamento de todo o valor investido na rede elétrica, entre eles gastos 

com projeto, mão-de-obra e materiais, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros legais.

 Despacho inicial.

Em sua contestação, a parte requerida alega preliminar de falta de 

interesse de agir em razão de não ter sido atingido o prazo para a 

restituição. No mérito, pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Vejamos.

Inicialmente, as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a 

presente ação. As provas pleiteadas em nada apodem acrescentar o 

deslinde da questão. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando o processo encontra-se apto ao julgamento.

 Desta forma, estando a demanda madura e podendo a mesma ser julgada 

antecipadamente não necessitando de audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Analisando a preliminar alegada pela parte requerida de falta de interesse 

de agir, entendo que sua compreensão se confunde com o próprio mérito 

da causa, razão pela qual deixo de enfrentar a preliminar neste momento, 

com base na teoria da asserção.

Pois bem, no mérito, entendo que a ação deve ser julgada improcedente.

Primeiramente, observo que a parte autora não traz provas robustas do 

seu direito, isto porque não estão presentes nos autos documentos que 

seriam imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Vale consignar que, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de 

algum valor despendido, é imperiosa a comprovação do gasto.

Assim, para a restituição dos valores pagos na construção da rede 

elétrica, além do projeto elétrico, a aprovação pela rede concessionária, é 

fundamental a apresentação de orçamentos e, principalmente, recibos que 

comprovem efetivamente que referidos valores foram arcados pelo 

requerente.

Entendo, ainda, que a própria obra em si, mesmo por se encontrar na 

propriedade do requerente, não comprova que foi construída às suas 

expensas.

Imperioso ressaltar que embora a construção das redes elétricas em 

propriedades rurais na região seja um fato público e notório, todos os que 

custeiam a construção das referidas redes, possuem documentos que 

comprovam os gastos efetuados, quais sejam, contratos de prestação de 

serviços, notas fiscais de materiais empregados na construção da rede, 

bem como recibos de pagamentos, totalizando assim o valor efetivamente 

gasto.

No caso em tela, a parte autora não juntou os autos qualquer recibo ou 

documento, que comprove o valor efetivamente gasto, afirmando apenas 

que teve que construir as suas expensas a rede elétrica, inclusive em 

momento algum mencionou qual o montante gasto, não sendo possível 

comprovar que arcou com tais gastos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA. TERMO DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 

CORRIGIDA REALIZADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

VALORES POSTULADOS, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER QUANTIA DESEMBOLSADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE 

PARTICULAR DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

 Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que 

não restou comprovado o direito de ser ressarcido mediante a ausência 

de documentação probatória.

D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, o que faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 60469 Nr: 302-50.2012.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdSL, EJ-CdNMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 24.Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na inicial para 

DECRETAR o divórcio e o fim do vínculo matrimonial entre Rogério 

Francelino Leme e Luciane Aparecida da Silva Leme e Devair Silva dos 

Santos, nos termos do artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, com 

alteração dada pela Emenda Constitucional nº. 66/2010, para CONCEDER a 

guarda definitiva do menor JOÃO VITOR DA SILVA à requerida, ora mãe 

biológica, Sra. LUCIANE APARECIDA DA SILVA LEME, bem como para 

CONDENAR o autor ao pagamento de 30% (trinta por cento) sobre o 

salário mínimo vigente, inclusive os salários trezenos, de pensão 

alimentícia em favor do menor João Vitor da Silva e, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E DECLARO extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.25.Custas pelo Estado, por serem as partes 

beneficiais da justiça gratuita.26.A requerida varoá voltará a usar o nome 
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de solteira, qual seja: LUCIANE APARECIDA DA SILVA27.Após, transitada 

em julgado, determino a expedição de mandado de averbação ao Cartório 

de Registro Civil competente, para que proceda as devidas 

providências.28.Após, remetam os autos ao arquivo definitivo, 

procedendo-se à baixa na distribuição com as cautelas de praxe. 

29.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018. Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41022 Nr: 761-86.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinoldo Frederico Noetzold

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT-3.127-A

 INTIMAÇÃO DA SENTENÇA: (...) DISP O S I T I V O Ante ao exposto e, por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

constante na inicial, o que faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se ainda houver, e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica 

suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita. 

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e baixas de estilo.P.I.C. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76230 Nr: 500-77.2018.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Juventude do 

Município de Nova Bandeirantes-MT, Sandro Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76230 - Autos n. 500-77.2018.811.0091.

 Despacho

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que o requerente não apresentou os 

documentos constantes nos incisos VI, VII, VIII e IX, do § 1º, art. 16, da 

Portaria nº 32/2017/DF/NMV.

Assim, intime-se o autor, para no prazo de 24 horas juntar os documentos 

acima citados, sob pena de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70864 Nr: 1103-24.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 Considerando que o denunciado é defendido por advogado constituído, e 

devidamente intimado não compareceu, bem como objetivando garantir a 

plenitude de defesa, e tendo em vista que a Defensoria Pública deixou de 

atuar nesta comarca, nomeio o advogado Riely Camilo Bordini, OAB/SP n. 

387.986, para patrocinar os interesses do acusado nesta audiência. Fixo 

o valor de 1 URH (R$ 794,91) – item 27.2 da Tabela de Honorários da 

OAB/MT - a título de honorários advocatícios, devendo ser suportado pelo 

Estado de Mato Grosso.

Tendo em vista que a testemunha Odiel Marcelino de Souza não pôde 

comparecer (fls. 167), justificado a ausência, designo audiência em 

continuação para o dia 10 de setembro de 2018, às 13h30.

Ao Ministério Público conforme requerido, no prazo de 10 dias. Com a 

vinda dos endereços, intimem-se as testemunhas; caso residam em outra 

comarca, expeça-se carta precatória com prazo de 90 (noventa) dias.

Intime-se o acusado da nova data de audiência.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-84.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MARIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010098-84.2016.8.11.0091 REQUERENTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

REQUERIDO: THIAGO MARIANO DA SILVA Vistos em Regime de 

Cooperação. Considerando o lapso temporal decorrido desde o 

ajuizamento da ação até a presente data, bem como buscando efetividade 

e celeridade na prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão 

de Audiências de Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em 

trâmite no PJE e passíveis de transação pelas partes. Assim, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 09h30min. 

INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, considerando os princípios 

que regem o Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, 

autorizo a intimação das partes que não possuem advogado via telefone, 

desde que seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. Por 

fim, DETERMINO que sejam as partes autora e requerida devidamente 

advertidas de que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos 

efeitos da revelia, respectivamente. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-61.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ANTONIO SILVA TOSTA (REQUERENTE)

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM NOVA MONTE VERDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MARIANO DA SILVA 04273121166 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010106-61.2016.8.11.0091 REQUERENTE: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM 

NOVA MONTE VERDE, ALVARO ANTONIO SILVA TOSTA REQUERIDO: 

THIAGO MARIANO DA SILVA 04273121166 Vistos em Regime de 

Cooperação. Considerando o lapso temporal decorrido desde o 

ajuizamento da ação até a presente data, bem como buscando efetividade 

e celeridade na prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão 

de Audiências de Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em 

trâmite no PJE e passíveis de transação pelas partes. Assim, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 09h40min. 

INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, considerando os princípios 

que regem o Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, 

autorizo a intimação das partes que não possuem advogado via telefone, 

desde que seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. Por 

fim, DETERMINO que sejam as partes autora e requerida devidamente 

advertidas de que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos 
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efeitos da revelia, respectivamente. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-26.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN CERQUEIRA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010076-26.2016.8.11.0091 REQUERENTE: EDIVAN CERQUEIRA VIANA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Regime de Cooperação. Considerando o lapso temporal 

decorrido desde o ajuizamento da ação até a presente data, bem como 

buscando efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, incluo o 

presente feito no Mutirão de Audiências de Conciliação que será realizado 

nos feitos cíveis em trâmite no PJE e passíveis de transação pelas partes. 

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 

09h50min. INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, considerando os 

princípios que regem o Juizado Especial, tais como os da oralidade e 

celeridade, autorizo a intimação das partes que não possuem advogado 

via telefone, desde que seja devidamente e detalhadamente certificado 

nos autos. Por fim, DETERMINO que sejam as partes autora e requerida 

devidamente advertidas de que sua ausência implicará na extinção do 

feito ou nos efeitos da revelia, respectivamente. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz 

de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-54.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BRIGIDA SOARES LOPES VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNY ISABELLY SOARES VASCONCELOS OAB - MT24116/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010100-54.2016.8.11.0091 REQUERENTE: EDNA BRIGIDA SOARES 

LOPES VASCONCELOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Regime de Cooperação. 

Considerando o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação até 

a presente data, bem como buscando efetividade e celeridade na 

prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão de Audiências de 

Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em trâmite no PJE e 

passíveis de transação pelas partes. Assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 10h00min. INTIMEM-SE as 

partes via advogado. Desde já, considerando os princípios que regem o 

Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, autorizo a 

intimação das partes que não possuem advogado via telefone, desde que 

seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. Por fim, 

DETERMINO que sejam as partes autora e requerida devidamente 

advertidas de que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos 

efeitos da revelia, respectivamente. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-32.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LORENCO BOING SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA FERNANDA SCALLA MENOTTI OAB - PR80368-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000045-32.2017.8.11.0091 REQUERENTE: LORENCO BOING SOBRINHO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos em Regime de Cooperação. Considerando o rito 

do Juizado Especial, deixo para analisar o pedido liminar junto com o mérito 

e, ante ao lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação até a 

presente data, bem como buscando efetividade e celeridade na prestação 

jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão de Audiências de 

Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em trâmite no PJE e 

passíveis de transação pelas partes. Assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 10h30min. INTIMEM-SE as 

partes via advogado. Desde já, considerando os princípios que regem o 

Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, autorizo a 

intimação das partes que não possuem advogado via telefone, desde que 

seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. Por fim, 

DETERMINO que sejam as partes autora e requerida devidamente 

advertidas de que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos 

efeitos da revelia, respectivamente. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-45.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FORGATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010099-45.2011.8.11.0091 REQUERENTE: MANOEL PEREIRA DE ARAUJO 

REQUERIDO: LUIS FORGATO Vistos em Regime de Cooperação. INTIME-SE 

a parte reclamante para informar se possui interesse no prosseguimento 

do feito bem como para apresentar endereço atualizado da parte 

reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Após, a apresentação do endereço, DETERMINO a 

citação e intimação do reclamando, bem como a DESIGNAÇÃO de 

audiência de conciliação. Decorrido o prazo sem a informação do 

endereço da parte, certifique-se e conclusos para extinção. Por fim, 

determino a aplicação do Enunciado 165 do FONAJE na contagem dos 

prazos. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-39.2012.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

NEUNICE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON ANTONIO INACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010026-39.2012.8.11.0091 REQUERENTE: NEUNICE DOS SANTOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: ADENILSON ANTONIO INACIO Vistos em Regime 

de Cooperação. Primeiramente, DETERMINO a mudança da classe 

processual do feito, conforme já determinado no despacho retro. Por outro 
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lado, considerando o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da 

ação até a presente data, bem como buscando efetividade e celeridade na 

prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão de Audiências de 

Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em trâmite no PJE e 

passíveis de transação pelas partes. Assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 10h50min. INTIMEM-SE as 

partes via advogado. Desde já, considerando os princípios que regem o 

Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, autorizo a 

intimação das partes que não possuem advogado via telefone, desde que 

seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. DETERMINO, 

ainda, que seja a parte autora devidamente advertidas de que sua 

ausência implicará na extinção do feito sem resolução do mérito. Por fim, 

caso a parte autora manifeste o seu desinteresse no prosseguimento do 

feito, certifique-se e conclusos para extinção. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz 

de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-76.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000001-76.2018.8.11.0091 REQUERENTE: EDGAR QUEIROZ DA SILVA 

REQUERIDO: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA., 

AYMORE Vistos em Regime de Cooperação. Considerando o rito do 

Juizado Especial, deixo para analisar o pedido de tutela antecipada 

juntamente com o mérito e, buscando efetividade e celeridade na 

prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão de Audiências de 

Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em trâmite no PJE e 

passíveis de transação pelas partes. Assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 11h10min. INTIMEM-SE as 

partes via advogado. Desde já, considerando os princípios que regem o 

Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, autorizo a 

intimação das partes que não possuem advogado via telefone, desde que 

seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. DETERMINO, 

ainda, que sejam as partes autora e requerida devidamente advertidas de 

que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos efeitos da revelia, 

respectivamente. Por fim, caso a parte autora manifeste o seu 

desinteresse no prosseguimento do feito, certifique-se e conclusos para 

extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-53.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000009-53.2018.8.11.0091 REQUERENTE: FLAVIO LUIZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: SERASA S.A. Vistos em Regime de Cooperação. 

Considerando o rito dos Juizados Especiais, deixo para analisar o pedido 

de tutela antecipada juntamente com o mérito e, buscando efetividade e 

celeridade na prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão de 

Audiências de Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em trâmite 

no PJE e passíveis de transação pelas partes. Assim, designo audiência 

de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 11h20min. INTIMEM-SE as 

partes via advogado. Desde já, considerando os princípios que regem o 

Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, autorizo a 

intimação das partes que não possuem advogado via telefone, desde que 

seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. DETERMINO, 

ainda, que sejam as partes autora e requerida devidamente advertidas de 

que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos efeitos da revelia, 

respectivamente. Por fim, caso a parte autora manifeste o seu 

desinteresse no prosseguimento do feito, certifique-se e conclusos para 

extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000021-67.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL PERALTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000021-67.2018.8.11.0091 REQUERENTE: JOSE MANOEL PERALTA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de 

Cooperação. Recebo a inicial, pois preenche os requisitos do artigo 319, 

do CPC. Considerando o rito do Juizado Especial, deixo para analisar o 

pedido de urgência juntamente com o mérito. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010081-53.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON BRAGA KISTNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010081-53.2013.8.11.0091 REQUERENTE: EVERTON BRAGA KISTNER 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos em Regime de Cooperação. Considerando o lapso 

temporal decorrido desde o ajuizamento da ação até a presente data, bem 

como buscando efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, incluo 

o presente feito no Mutirão de Audiências de Conciliação que será 

realizado nos feitos cíveis em trâmite no PJE e passíveis de transação 

pelas partes. Assim, designo audiência de conciliação para o dia 16 de 

abril de 2018, às 11h40min. INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, 

considerando os princípios que regem o Juizado Especial, tais como os da 

oralidade e celeridade, autorizo a intimação das partes que não possuem 

advogado via telefone, desde que seja devidamente e detalhadamente 

certificado nos autos. DETERMINO, ainda, que sejam as partes autora e 

requerida devidamente advertidas de que sua ausência implicará na 

extinção do feito ou nos efeitos da revelia, respectivamente. Por fim, caso 

a parte autora manifeste o seu desinteresse no prosseguimento do feito, 

certifique-se e conclusos para extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 
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Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-82.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO APARECIDO SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABINO RIBEIRO SOARES NETO OAB - MT0010861S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO INACIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010135-82.2014.8.11.0091 REQUERENTE: ROBERTO APARECIDO SENA 

REQUERIDO: PEDRO INACIO DE OLIVEIRA Vistos em Regime de 

Cooperação. Considerando o lapso temporal decorrido desde o 

ajuizamento da ação até a presente data, bem como buscando efetividade 

e celeridade na prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão 

de Audiências de Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em 

trâmite no PJE e passíveis de transação pelas partes. Assim, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 11h50min. 

INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, considerando os princípios 

que regem o Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, 

autorizo a intimação das partes que não possuem advogado via telefone, 

desde que seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. 

DETERMINO, ainda, que sejam as partes autora e requerida devidamente 

advertidas de que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos 

efeitos da revelia, respectivamente. Por fim, caso a parte autora manifeste 

o seu desinteresse no prosseguimento do feito, certifique-se e conclusos 

para extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-81.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOAO ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA OAB - MT0012928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010094-81.2015.8.11.0091 REQUERENTE: CELSO JOAO ALEXANDRE 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos em Regime de 

Cooperação. Considerando o lapso temporal decorrido desde o 

ajuizamento da ação até a presente data, bem como buscando efetividade 

e celeridade na prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão 

de Audiências de Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em 

trâmite no PJE e passíveis de transação pelas partes. Assim, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 13h00min. 

INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, considerando os princípios 

que regem o Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, 

autorizo a intimação das partes que não possuem advogado via telefone, 

desde que seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. 

DETERMINO, ainda, que sejam as partes autora e requerida devidamente 

advertidas de que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos 

efeitos da revelia, respectivamente. Por fim, caso a parte autora manifeste 

o seu desinteresse no prosseguimento do feito, certifique-se e conclusos 

para extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010079-15.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FABIANA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLA & NICOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010079-15.2015.8.11.0091 EXEQUENTE: MARIA FABIANA GARCIA 

EXECUTADO: NICOLA & NICOLA LTDA - ME Vistos em Regime de 

Cooperação. Considerando o lapso temporal decorrido desde o 

ajuizamento da ação até a presente data, bem como buscando efetividade 

e celeridade na prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão 

de Audiências de Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em 

trâmite no PJE e passíveis de transação pelas partes. Assim, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 13h10min. 

INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, considerando os princípios 

que regem o Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, 

autorizo a intimação das partes que não possuem advogado via telefone, 

desde que seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. 

DETERMINO, ainda, que sejam as partes autora/exequente de que sua 

ausência implicará na extinção do feito sem resolução do mérito. Por fim, 

caso a parte autora manifeste o seu desinteresse no prosseguimento do 

feito, certifique-se e conclusos para extinção. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz 

de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010318-92.2010.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDES CRUS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C & M INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON ZUNINO NETO OAB - SC0013428A (ADVOGADO)

POLIANE SILVA SERPA PUEL OAB - SC0029186S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010318-92.2010.8.11.0091 EXEQUENTE: MIGUEL FERNANDES CRUS - ME 

EXECUTADO: C & M INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA Vistos em Regime 

de Cooperação. Considerando o lapso temporal decorrido desde o 

ajuizamento da ação até a presente data, bem como buscando efetividade 

e celeridade na prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão 

de Audiências de Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em 

trâmite no PJE e passíveis de transação pelas partes. Assim, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 13h20min. 

INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, considerando os princípios 

que regem o Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, 

autorizo a intimação das partes que não possuem advogado via telefone, 

desde que seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. 

DETERMINO, ainda, que sejam as partes autora devidamente advertida de 

que sua ausência implicará na extinção do feito. Por fim, caso a parte 

autora manifeste o seu desinteresse no prosseguimento do feito, 

certifique-se e conclusos para extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-06.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL SOARES RIBEIRO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010045-06.2016.8.11.0091 REQUERENTE: DURVAL SOARES RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos em Regime de Cooperação. 

Considerando o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação até 

a presente data, bem como buscando efetividade e celeridade na 

prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão de Audiências de 

Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em trâmite no PJE e 

passíveis de transação pelas partes. Assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 13h30min. INTIMEM-SE as 

partes via advogado. Desde já, considerando os princípios que regem o 

Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, autorizo a 

intimação das partes que não possuem advogado via telefone, desde que 

seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. DETERMINO, 

ainda, que sejam as partes autora e requerida devidamente advertidas de 

que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos efeitos da revelia, 

respectivamente. Por fim, caso a parte autora manifeste o seu 

desinteresse no prosseguimento do feito, certifique-se e conclusos para 

extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-12.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS RODRIGUES BARACHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010010-12.2017.8.11.0091 REQUERENTE: WILLIANS RODRIGUES 

BARACHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos em Regime de 

Cooperação. INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as no prazo de 05 (cinco) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o 

silêncio será interpretado como anuência tácita para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000061-83.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CLAUDIA CORDIOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000061-83.2017.8.11.0091 EXEQUENTE: JACQUELINE 

APARECIDA DE OLIVEIRA EXECUTADO: ALINE CLAUDIA CORDIOLI Vistos 

em Regime de Cooperação. Tendo em vista o ajuizamento da ação após a 

perda da eficácia executiva do título (art. 33 e 59 da Lei 7.357/85), 

intime-se a Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

petição inicial adequando-a ao rito, nos termos do art. 321 do CPC, sob 

pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018. 

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-22.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDUARDO DARIO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8009999-22.2013.8.11.0091 REQUERENTE: ILSON RODRIGUES DA CRUZ 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

VISTOS ETC. Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 03 (três) anos, oportunidade em que nada mais foi 

requerido pela parte autora após o retorno da carta precatória acostada 

aos autos, desta forma, DETERMINO a intimação da parte autora para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, bem como para dar 

efetivo impulsionamento ao mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-60.2010.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INOCENCIO ULCHAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA DE SOUZA RONZANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010249-60.2010.8.11.0091 REQUERENTE: JOSE INOCENCIO ULCHAK 

REQUERIDO: EDNA DE SOUZA RONZANI VISTOS EM REGIME DE 

COOPERAÇÃO. Considerando que o feito encontra-se paralisado há mais 

de 03 (três) anos, DETERMINO a intimação da parte exequente para 

informar se possui interesse no prosseguimento do feito, em 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se o feito com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018 Roger Augusto 

Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010159-18.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ANTONIO DOS SANTOS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERON DA SILVA LEMES OAB - MT0008358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010159-18.2011.8.11.0091 EXEQUENTE: MARLI ANTONIO DOS SANTOS 

GOMES EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO. INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da petição retro, em 05 (cinco) dias, 
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bem como para juntar os dados bancários necessários para o 

levantamento do valor depositado. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-60.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FLORENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010001-60.2011.8.11.0091 REQUERENTE: IVONE FLORENCO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO. Considerando a certidão de 

trânsito em julgado e a inércia da parte interessada, DETERMINO 

arquivamento do feito com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 26 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-60.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOARES ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010098-60.2011.8.11.0091 REQUERENTE: FRANCISCO SOARES 

ALCANTARA REQUERIDO: EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME VISTOS EM 

REGIME DE COOPERAÇÃO. Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente 

para apresentar o débito atualizado. Após, INTIME-SE a parte executada 

para pagar, em 15 (quinze) dias, o valor do débito, nos termos do artigo 

523, do CPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) do 

valor devido. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Monte Verde/MT, 26 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz 

de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-78.2012.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

OCELIO INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECON S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010004-78.2012.8.11.0091 REQUERENTE: OCELIO INACIO DA SILVA 

REQUERIDO: BRASIL TELECON S.A. VISTOS ETC. Considerando o trânsito 

em julgado da sentença e a inércia das partes, DETERMINO o 

arquivamento do feito com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 26 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-76.2012.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010030-76.2012.8.11.0091 REQUERENTE: WILSON RODRIGUES DE 

ARAUJO REQUERIDO: COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ VISTOS 

ETC. Primeiramente, INTIME-SE a parte autora para apresentar o cálculo 

atualizado do débito, outrossim, INTIME-SE a executado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento). Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010021-80.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA BARCELLOS BRIZOLLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010021-80.2013.8.11.0091 EXEQUENTE: JOAO BATISTA DA SILVA 

EXECUTADO: CREUZA BARCELLOS BRIZOLLA VISTOS EM REGIME DE 

COOPERAÇÃO. Considerando as informações desencontradas e 

escassas acerca dos bens indicados para penhora, INDEFIRO o pedido 

formulado e DOU A ULTIMA OPORTUNIDADE à parte exequente para dar 

EFETIVO prosseguimento ao feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção dos autos sem resolução do mérito nos termos do artigo 53, 

parágrafo 4º, da Lei 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-81.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LINO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASTIFICIO SELMI SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010008-81.2013.8.11.0091 REQUERENTE: LINO DA SILVA & CIA LTDA - 

EPP REQUERIDO: PASTIFICIO SELMI SA VISTOS EM REGIME DE 

COOPERAÇÃO. Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para juntar aos autos o débito atualizado da dívida, em 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para análise do pedido de Penhora online. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 
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Verde/MT, 26 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-93.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. RIBEIRO RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010046-93.2013.8.11.0091 REQUERENTE: R. R. RIBEIRO RODRIGUES - 

ME REQUERIDO: DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

BROKER LTDA VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO. INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se o feito com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010058-10.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INOCENCIO ULCHAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINHO RODRIGUES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010058-10.2013.8.11.0091 EXEQUENTE: JOSE INOCENCIO ULCHAK 

EXECUTADO: EDINHO RODRIGUES DE LIMA VISTOS EM REGIME DE 

COOPERAÇÃO. Considerando que é ônus da parte interessada cumprir 

com tal diligência, INDEFIRO o pedido retro e DETERMINO a intimação da 

parte exequente para dar efetivo impulsionamento ao feito, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 26 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000017-30.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000017-30.2018.8.11.0091 EXEQUENTE: AGRONEL-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME EXECUTADO: 

ALEXANDRO DE OLIVEIRA Vistos em Regime de Cooperação. INTIME-SE a 

parte exequente para acostar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

certidão simplificada da junta comercial a fim de comprovar sua condição 

de microempresa, sob pena de extinção dos autos sem resolução do 

mérito. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 26 de março de 2018 Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-60.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MURBA PERES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000015-60.2018.8.11.0091 EXEQUENTE: AGRONEL-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME EXECUTADO: 

PAULO MURBA PERES DA SILVA Vistos em Regime de Cooperação. 

INTIME-SE a parte exequente para acostar aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, certidão simplificada da junta comercial a fim de comprovar 

sua condição de microempresa, sob pena de extinção dos autos sem 

resolução do mérito. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000014-75.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000014-75.2018.8.11.0091 EXEQUENTE: AGRONEL-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME EXECUTADO: 

EDILSON PEREIRA Vistos em Regime de Cooperação. INTIME-SE a parte 

exequente para acostar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão 

simplificada da junta comercial a fim de comprovar sua condição de 

microempresa, sob pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 26 de março de 2018 Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-90.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.SIQUEIRA DA SILVA MADEIRAS - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000013-90.2018.8.11.0091 EXEQUENTE: AGRONEL-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME EXECUTADO: 

R.SIQUEIRA DA SILVA MADEIRAS - EPP Vistos em Regime de 

Cooperação. INTIME-SE a parte exequente para acostar aos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, certidão simplificada da junta comercial a fim de 

comprovar sua condição de microempresa, sob pena de extinção dos 

autos sem resolução do mérito. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-38.2018.8.11.0091
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Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA COMERCIO DE GAS LTDA - ME (EXECUTADO)

AILTON DE SOUZA -CARECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000010-38.2018.8.11.0091 EXEQUENTE: AGRONEL-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME EXECUTADO: 

AILTON DE SOUZA -CARECA, FAZENDA COMERCIO DE GAS LTDA - ME 

Vistos em Regime de Cooperação. INTIME-SE a parte exequente para 

acostar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão simplificada da 

junta comercial a fim de comprovar sua condição de microempresa, sob 

pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 26 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-23.2010.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M MARTINEZ MOLERO COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILENE ELIANA VINDILINO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010342-23.2010.8.11.0091 REQUERENTE: M MARTINEZ MOLERO 

COMERCIO - ME REQUERIDO: JOCILENE ELIANA VINDILINO DO 

NASCIMENTO VISTOS ETC. Cumpra-se o despacho retro. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 26 de 

março de 2018 Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010056-06.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON GAMA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010056-06.2014.8.11.0091 EXEQUENTE: SHIRLENE BENITES 

EXECUTADO: ADILSON GAMA RODRIGUES Vistos em Regime de 

Cooperação. Considerando o lapso temporal decorrido desde a 

distribuição dos autos, DETERMINO a intimação da parte autora/exequente 

para informar se possui interesse no prosseguimento do feito, bem como 

para dar efetivo impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde-MT, 26 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-68.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO NARDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON ANDRE ALBRING OAB - MT21824/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000062-68.2017.8.11.0091 REQUERENTE: ADRIANO NARDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. SENTENÇA Vistos em Regime 

de Cooperação. Dispenso o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise aos autos, verifico que as 

partes entabularam acordo, conforme se denota do termo de audiência. 

Assim, o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC postula quanto à 

resolução do processo quando as partes transigirem, hipótese que 

coaduna ao caso “sub examine”. Desta forma, ante à informação de que 

as partes transigiram, hei por bem homologar o acordo entabulado entre 

as partes. D I S P O S I T I V O Ante o exposto e, por tudo que dos autos 

consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos. Por consequência, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e despesas processuais, com fulcro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, DETERMINO o arquivamento dos 

autos, procedendo-se à baixa na distribuição. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 

25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em 

Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-75.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO NARDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON ANDRE ALBRING OAB - MT21824/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000068-75.2017.8.11.0091 REQUERENTE: ADRIANO NARDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA SENTENÇA Vistos em 

Regime de Cooperação. Dispenso o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise aos autos, verifico que 

as partes entabularam acordo, conforme se denota do termo de audiência 

de conciliação. Assim, o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC postula 

quanto à resolução do processo quando as partes transigirem, hipótese 

que coaduna ao caso “sub examine”. Desta forma, ante à informação de 

que as partes transigiram, hei por bem homologar o acordo entabulado 

entre as partes. D I S P O S I T I V O Ante o exposto e, por tudo que dos 

autos consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos. Por consequência, JULGO E 

DECLARO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais, com 

fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, procedendo-se à baixa na 

distribuição. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-90.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

A L O PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA BOUDNY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000067-90.2017.8.11.0091 REQUERENTE: A L O PEREIRA & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA BOUDNY SENTENÇA 

Vistos em Regime de Cooperação. Dispenso o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise aos autos, 

verifico que as partes informaram que foi entabulado acordo, conforme se 

denota dos autos. Assim, o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC postula 

quanto à resolução do processo quando as partes transigirem, hipótese 

que coaduna ao caso “sub examine”. Desta forma, ante à informação de 

que as partes transigiram, hei por bem homologar o acordo entabulado 

entre as partes. D I S P O S I T I V O Ante o exposto e, por tudo que dos 

autos consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos. Por consequência, JULGO E 

DECLARO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais, com 

fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, procedendo-se à baixa na 

distribuição. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-98.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CARDOSO DA SILVA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000060-98.2017.8.11.0091 REQUERENTE: SAMUEL CARDOSO DA SILVA 

NERES REQUERIDO: CLARO S/A S E N T E N Ç A Vistos em Regime de 

Cooperação. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora fora devidamente intimada para comparecer à audiência de 

conciliação designada por este juízo, todavia, a parte não compareceu. 

Outrossim, consigno que, caberia à parte promovente apresentar sua 

justificativa de impossibilidade de comparecimento até a abertura da 

audiência, conforme estipula, por analogia, o art. 362, §1º, do CPC, o que 

não ocorreu no caso dos autos. É certo que essa atitude demonstra o total 

descaso da parte reclamante com o feito. Ademais, o art. 485, inciso VIII, 

do CPC, traz em seu bojo a desistência da ação, uma vez demonstrado o 

desinteresse no prosseguimento da demanda. Dessa forma, é de rigor 

extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a inércia da parte autora. 

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95, 

deixo de condenar a autora nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo 

requerido, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-76.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA ZANROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERON DA SILVA LEMES OAB - MT0008358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000055-76.2017.8.11.0091 REQUERENTE: BRUNA APARECIDA 

ZANROSSO REQUERIDO: OI MOVEL S.A S E N T E N Ç A Vistos em 

Regime de Cooperação. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora fora devidamente intimada para comparecer à 

audiência de conciliação designada por este juízo, todavia, a parte não 

compareceu. Outrossim, consigno que, caberia à parte promovente 

apresentar sua justificativa de impossibilidade de comparecimento até a 

abertura da audiência, conforme estipula, por analogia, o art. 362, §1º, do 

CPC, o que não ocorreu no caso dos autos. É certo que essa atitude 

demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Ademais, o 

art. 485, inciso VIII, do CPC, traz em seu bojo a desistência da ação, uma 

vez demonstrado o desinteresse no prosseguimento da demanda. Dessa 

forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a inércia 

da parte autora. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 55, da 

Lei 9.099/95, deixo de condenar a autora nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, e nada 

mais sendo requerido, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-31.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

KALLAGOS MODAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010011-31.2016.8.11.0091 REQUERENTE: KALLAGOS MODAS LTDA - 

ME REQUERIDO: ROSILDA RIBEIRO DOS SANTOS SENTENÇA Vistos em 

Regime de Cooperação. Dispenso o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise aos autos, verifico que 

as partes informaram que foi entabulado acordo, conforme se denota dos 

autos (ID nº 5937417). Assim, o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC 

postula quanto à resolução do processo quando as partes transigirem, 

hipótese que coaduna ao caso “sub examine”. Desta forma, ante à 

informação de que as partes transigiram, hei por bem homologar o acordo 

entabulado entre as partes. D I S P O S I T I V O Ante o exposto e, por tudo 

que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as 

partes para que surtam os jurídicos e legais efeitos. Por consequência, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais, com 

fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, procedendo-se à baixa na 

distribuição. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-16.2010.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO FRANCISCO MIGUEL DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010239-16.2010.8.11.0091 REQUERENTE: SEVERINO FRANCISCO 
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MIGUEL DE ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Vistos em Regime de 

Cooperação. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não 

havendo necessidade de produção de provas e considerando que o 

processo encontra-se em ordem, comportando julgamento, passo a 

julgá-lo. I – DO MÉRITO Relata o autor em apartada síntese que vem 

recebendo cobranças acima da realidade, informa que as visitas para 

mediar o consumo de energia são realizadas de 90 em 90 dias e a 

cobrança está sendo feita em uma única conta. Diante de tais fatos, pugno 

o autor pela redução das faturas, bem como pela procedência do pleito de 

danos morais. Pois bem, tendo a relação discutida natureza de consumo, 

deve o caso vertente ser apreciado sob o manto da teoria da 

responsabilidade objetiva, aplicando-se os preceitos insculpidos pelo 

Código de Defesa do Consumidor, sobretudo o disposto no art. 14, caput, 

que dispõe: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Seguindo a teoria da responsabilidade objetiva, a 

autora, ao buscar ser ressarcido pelos possíveis danos que lhe advieram, 

não precisa demonstrar a culpa do seu causador, sendo suficiente a 

comprovação do prejuízo suportado e o liame de causalidade entre a 

atividade do agente e o dano ensejado. A aludida responsabilidade 

baseia-se em um princípio de equidade, pelo qual aquele que se beneficia 

com uma determinada situação deve responder pelos riscos ou pelas 

desvantagens dela provenientes. Nesta toada, reportando-se ao caso 

aventado, ainda em atenção aos fundamentos supracitados, vislumbro 

inexistir demonstração de qualquer ato ilícito praticado pela empresa 

demandada, na medida em que para a verificação da suposta fraude fora 

devidamente esclarecido pela parte ré. Noutros termos, agiu a empresa 

concessionária no exercício regular de seus direitos, pois, percebendo a 

possibilidade de irregularidades no registro do consumo, deu início ao 

procedimento administrativo de verificação, atuando dentro dos limites da 

razoabilidade e em respeito à esfera de direito da parte adversa. Nesta 

perspectiva, informo que a Unidade Consumidora em questão se encontra 

em área rural que, por sua vez a leitura do consumo de energia elétrica é 

diferente das que se encontram localizada em zona urbana, nos termos do 

art. 85 e 86 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Vejamos: “Art. 85. A 

realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, 

só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente: [...]. II 

– leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; Art. 86. Em unidades 

consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode 

efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. §1º 

A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos 

consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo 

utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. §2º Caso o consumidor 

não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente 

estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme 

disposto no art. 89. §3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo 

subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) 

ciclos consecutivos.” Em observância às questões fáticas e probatórias 

produzidas nos autos, extrai-se que o mesmo se ampara na resolução nº 

414/2010 da ANNEL, em especial, no art. 86. Ademais, em todas as 

modalidades de medição, o usuário recebe mensalmente suas faturas, 

diferenciando unicamente pelo fato de que em determinado mês a fatura 

pode corresponder à aferição por média de consumo dos meses 

anteriores e em outro por leitura direta do medidor instalado na Unidade 

Consumidora. Neste diapasão, conforme já exposto anteriormente, não 

sendo demonstrada a conduta ilícita da empresa concessionária, mesmo 

tratando-se de responsabilidade civil objetiva, não há o que se falar em 

inexigibilidade do débito, muito menos em dever de indenizar, como quer 

fazer crer a parte autora em sua inicial. Isso porque, não se configura o 

dano de natureza moral pela simples e eventual verificação de fraude no 

consumo de energia elétrica, sobretudo quando embasado em regular 

procedimento administrativo. Dessa forma, a improcedência do pedido 

inicial é medida que se impõe. II – DISPOSITIVO Ante ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em consequência, REVOGO a 

liminar anteriormente deferida. Considerando o que preceitua os arts. 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-86.2012.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RODRIGUES REGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES REGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010094-86.2012.8.11.0091 REQUERENTE: ANA MARIA RODRIGUES 

REGO REQUERIDO: MARCOS RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO DE 

ASSIS RODRIGUES REGO S E N T E N Ç A VISTOS ETC. Dispenso o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. O 

processo comporta julgamento, a teor do que se depreende dos autos 

digitais. Compulsando os autos, verifico que a improcedência do pedido 

inicial é medida que se impõe. Vejamos. I – MÉRITO Cuida-se de Ação 

Indenizatória c/c Obrigação de Fazer c/c Antecipação da tutela, no qual a 

autora informa que foi proprietária do automóvel FIAT Fiorino Trekking, ano 

1997, cor verde, Placa JTR-9537 de Marabá/PA e, no ano de 2005 vendeu 

o mencionado automóvel para o seu irmão, ora primeiro reclamado. 

Posteriormente, relata que o veículo passou por vários proprietários até 

chegar no Sr. Marcos, ora segundo reclamado e, no ano de 2012, as 

partes (autora e marcos) realizaram um acordo verbal, no qual o segundo 

reclamando se comprometeu em transferir o veículo. Pois bem, da análise 

dos autos, vislumbro que o aspecto central do caso em comento reside 

ônus de realizar a transferência junto ao Órgão Estadual Competente. 

Nessa perspectiva, Código de Trânsito Brasileiro[1], em seus artigos. 123, 

I, § 1º, e 134, estabelece a obrigação tanto do adquirente quanto do 

alienante na transferência de propriedade de veículo automotor. Vejamos: 

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de 

Veículo quando: I - for transferida a propriedade; § 1º No caso de 

transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as 

providências deverão ser imediatas. Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” 

Neste diapasão, deveria a parte autora ter procedido à comunicação da 

transferência de propriedade do veículo em 30 (trinta) dias da venda, o 

que não foi feito. Vez que, vender um veículo e não se certificar se o 

comprador realizou a transferência de propriedade pode ser um mau 

negócio, pois tal ato deixa o antigo dono, ainda titular do bem, no caso do 

autos a autora , sujeita à cobrança de multas, à pontuação de infrações 

em sua carteira de habilitação e ao pagamento de débitos futuros, como o 

Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores. Como se vê, a 

obrigação de realizar a transferência no órgão de trânsito é exclusiva do 

novo proprietário, responsabilizando-se o antigo, solidariamente, pelos 

tributos, multas e demais penalidades, até a data da comunicação, no caso 

de sua omissão em encaminhar o comprovante de transferência ao 

Departamento de Trânsito, no prazo de trinta dias. Sobre a matéria: 

“MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. 

INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DE INFORMAR AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. 

DESINCUMBÊNCIA DAS INFRAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. I - O artigo 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de 

propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de 

trânsito, dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de 

propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas. II - Na hipótese dos autos, em que não houve a 
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comunicação ao órgão executivo de trânsito acerca da transferência de 

propriedade do veículo alienado, deverá o antigo proprietário responder 

solidariamente pelas penalidades impostas. Precedentes. III - Recurso 

especial provido.”[2] (grifo nosso). É sabido que após a negociação, cabe 

ao comprador a obrigação de transferir a propriedade do veículo, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, caso contrário, ficará o mesmo sujeito à 

imposição de multa, segundo estabelece o artigo 123, do Código de 

Trânsito Brasileiro. Todavia, vale lembrar que o vendedor também tem 

obrigações, pois ao antigo proprietário cabe realizar a comunicação de 

venda ao DETRAN competente, também no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentando cópia autenticada do comprovante de transferência, 

assinado e datado, nos termos do artigo 134, do CTB. Ocorre que, ao não 

comunicar a transferência, o antigo dono passará a assumir o papel de 

“responsável solidário” por multas aplicadas com base na placa do veículo 

e pela respectiva pontuação na CNH, também nos termos do artigo 134, do 

CTB, de modo que os transtornos causados à autora pelo recebimento de 

notificações de multa por infrações de trânsito cometidas no período em 

que o veículo esteve em poder de outrem são mero dissabores 

decorrentes do convívio em sociedade. Destarte, conclui-se que, por 

força dos artigos acima descritos, caberia ao proprietário do veículo que 

está vendendo o bem dirigir-se ao tabelião pessoalmente para assinar 

documento de transferência para o nome do adquirente do bem e, por 

cautela, noticiar o fato ao DETRAN a fim de evitar futuros transtornos, 

como no caso dos autos. Diante disso, são há dúvidas de que ambas as 

partes foram negligentes quanto ao procedimento que deveriam adotar no 

caso de alienação do veículo, pois, conforme já mencionado, a ocorrência 

se deu também por culpa da autora ao não comunicar a alienação do 

veículo ao órgãos de trânsito. Desta forma, considerando que já 

transcorreram os prazos para comunicação junto ao órgão para ambas as 

partes, entendo que não cabe impor tal ato aos reclamados, oportunidade 

em que à autora também possui tal possibilidade à sua disposição, de 

modo que a improcedência do pedido inicia é medida que se impõe. II – D I 

S P O S I T I V O Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na petição inicial. Faço julgamento 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do que determina o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando o que preceitua os 

artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as devidas 

cautelas de estilo. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018. 

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação [1] 

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997. - Institui o Código de Trânsito 

Brasileiro. [2] REsp nº 722927/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 

17/08/2006 e REsp nº 762.974/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 

19/12/2005.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-46.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANDEIRANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES PONTAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO VENANCIO OAB - SP0188343A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010118-46.2014.8.11.0091 REQUERENTE: BANDEIRANTES 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

SEMENTES PONTAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos 

em Regime de Cooperação. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o julgamento antecipado, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE 

DÉBITO c/c PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO proposta por 

J. C. MAGALHÃES IMPL. AGRICOLA EPP em face de SEMENTES PONTAL 

BRASIL IMP. E EXP. LTDA, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

atua no ramo varejista de medicamentos veterinários e de outros produtos 

ligados a atividade agropecuária e, em razão do ramo de atividade, 

negocia diversas vezes com a reclamada, realizando a compra de 

produtos agropecuários, principalmente, sementes para pastagem, 

revendendo-as no varejo em seu estabelecimento comercial. Sustenta que 

no mês de novembro de 2011 adquiriu da reclamada certa quantidade de 

sementes descritas nas Notas Fiscais nº 000.001.451, 000.001.452 e 

000.001.971, porém, em razão da não germinação, parte da semente foi 

devolvida à empresa, conforme Notas Fiscais de devolução nº.s 000223 e 

000.001.440, anexas, (doc. 7) emitida pela Autora, somando-se o valor 

devolvido em R$ 15.454,40 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e quatro 

reais e quarenta centavos). Por fim, alega que mesmo assim a reclamada 

emitiu 04 (quatro) títulos no valor de R$ 6.371,00 (seis mil trezentos e 

setenta e um reais) cada, somando-se 25.484,00 (vinte e cinco mil, 

quatrocentos e oitenta e quatro reais) e os protestou, pugnando ao final 

pela inexigibilidade do débito lançado pela reclamada. Citada, a empresa 

reclamada apresentou contestação, impugnando os pedidos da inicial do 

autor e aduzindo que os 04 (quatro) títulos no valor de R$ 6.371,00 (seis 

mil trezentos e setenta e um reais) cada uma, e que totalizam a quantia de 

R$ 25.484,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro reais), não 

são inerentes as notas fiscais mencionadas pela empresa reclamante, ou 

seja, as de nº 1451, 1452 e 1971, sendo referentes a nota fiscal de nº 

1972 emitida no dia 19/11/2011, no valor de R$ 10.060,00 (dez mil e 

sessenta reais) que não foram pagas pelo reclamante. Pois bem. O ponto 

nodal da questão, objeto da presente ação, não demanda maiores 

considerações, haja vista que, não obstante a alegação do Reclamante de 

que procedeu com a devolução da mercadoria, entendo que restou 

comprovado que a negativação dos títulos em comento se deu em razão 

da compra de outras mercadorias, ou seja, as notas fiscais colacionadas 

pela reclamada divergem completamente daqueles informados à exordial 

da parte reclamante. Assim, ao analisar detidamente os presentes autos, 

verifico que o direito milita em favor da reclamada, pois as provas 

carreadas pela mesma, notadamente quanto a nota fiscal de nº 1972, 

foram perfeitamente aptas a modificar os direitos da parte autora, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Ademais, cumpre esclarecer que o próprio 

reclamante afirma em sua inicial que realizava negócios por diversas 

vezes com a parte reclamada, corroborando ainda mais no que tange as 

alegações desta no tocante a emissão das notas divergentes das 

colacionadas à exordial. Assim, verifico que omitiu quanto à existência da 

nota fiscal de nº 1972 adquiridas no mês de novembro de 2011 e com 

isso, tenho que a situação em exame caracteriza tão somente culpa 

exclusiva do reclamante, por não adimplir com o pagamento de suas 

faturas dentro do prazo de vencimento, fato este que enseja o exercício 

regular de direito da reclamada ao protestar. Aliás, este é o entendimento 

esposado por alguns tribunais pátrios, a saber: “TJ-MG - Apelação Cível 

AC 10287120010429001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 31/07/2015 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - INCLUSÃO DEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Tendo sido comprovados, nos autos, a contratação do 

empréstimo e o inadimplemento da dívida, a inscrição do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, 

nos termos do art. 14 , § 3º , II do CDC e art. 188, I, do CCB. 2. Ausente o 

caráter ilícito da inscrição, ausente também o dever de indenizar. 3. 

Sentença mantida.” DISPOSITIVO Ante ao exposto e, por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO OS AUTOS COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Por consequência, revogo a liminar 

anteriormente deferida. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-93.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SPRESSÃO JUNIOR (REQUERIDO)

RAFAEL LOZANO SPRESSAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 809 de 924



VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010035-93.2015.8.11.0091 REQUERENTE: PRODUTIVA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: 

RAFAEL LOZANO SPRESSAO, ALCIDES SPRESSÃO JUNIOR S E N T E N Ç 

A Vistos em Regime de Cooperação. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando a petição inicial verifico, através da Certidão Simplificada junto 

a JUCEMAT, acostada na petição inicial, a parte autora não se enquadra 

na como microempresa ou empresa de pequeno porte. Como é sabido, 

somente pode ser autora nos Juizados Especiais a pessoa física e, 

excepcionalmente, a pessoa jurídica quando revestida da condição de 

micro ou empresa de pequeno porte. São claros nesse particular os 

dispositivos legais atinentes à espécie, como é o caso do artigo 8º, § 1º, 

da Lei 9.099/95 e artigo 74 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Não se constituindo nem de microempresa e nem de empresa de pequeno 

porte, não pode a parte autora litigar no pólo ativo da relação processual. 

Desta forma, como restou demonstrada a origem da parte autora, 

necessária se faz a extinção do feito sem apreciação do mérito. D I S P O 

S I T I V O Ante o exposto, e por tudo que dos autos conta, JULGO 

EXTINTO o processo, o que faço SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. Considerando 

o que preceitua os artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar o 

reclamante nas custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

se nada for requerido, arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo 

dando-se baixa na distribuição. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março 

de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-59.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JEDINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010089-59.2015.8.11.0091 REQUERENTE: JEDINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - 

EPP Vistos em Regime de Cooperação. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

JEDINA DE OLIVEIRA em face de MATERNIDADE SANTA RITA LTDA, onde 

a parte autora alega, em síntese, que é micro empreendera individual e 

fora surpreendida com a afirmação dos seus fornecedores, que seu nome 

constava junto ao sistema de proteção ao crédito por um debito não pago, 

não conseguindo ela realizar as compras mensais para o seu 

empreendimento e muito menos realizar compras junto ao comercio local 

na modalidade credito. Aduz que a origem da cobrança se dera em 

decorrência de um tratamento médico realizado junto a Reclamada, 

tratamento médico esse que fora realizado no filho da Reclamante, sendo 

divido o valor ora cobrado em 04 (quatro) parcelas de R$ 215,00 

(duzentos e quinze reais), parcelas essas que foram integralmente 

adimplidas e que por isto não assistia razão a Reclamada em negativá-lo 

perante o SPC, pugnando assim por reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido. No mérito, a Reclamada sustenta que a 

negativação se deu por culpa exclusiva da própria Reclamante, tendo em 

vista que fora avençado forma de pagamento em 4 vezes de R$ 215,00 

(duzentos e quinze reais), sendo informado para que apresentasse o 

comprovante de pagamento ou que se fizesse depósito identificado para 

que não ocorresse a negativação/inclusão da mesma junto ao sistema de 

proteção ao crédito, fato este que não ocorreu e que motivou a restrição. 

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, bem como os documentos 

que o instruem, tenho que o direito não milita em favor da Reclamante. Isto 

porque as provas carreadas pela Reclamada, notadamente o resumo das 

ocorrências emitidas pelo SPC, demonstram que antes da propositura da 

ação a situação do CPF da Reclamante se encontrava “REGULAR” na data 

de 26/08/15. Ademais, a Reclamante não demonstrou que tenha entrado 

em contato com a Reclamada a fim de que tentasse solucionar a situação. 

Dessa forma, tenho que a Reclamada foi capaz de comprovar quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, 

nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, visto que as provas carreadas a 

inicial são insuficientes a firmar a opinião deste juízo e não demonstram a 

ocorrência de qualquer dano moral sofrido. Com isto, tenho que a situação 

em exame caracteriza tão somente culpa exclusiva do consumidor, por 

não informar os depósitos de forma identificada ou apresentar os 

comprovantes para que assim evitasse que fosse efetivada a negativação 

de seu nome, conforme plenamente pactuado, fato este que enseja a 

inserção regular aos cadastros de inadimplentes pela empresa 

Reclamada. Aliás, este é o entendimento esposado por alguns tribunais 

pátrios, a saber: “Ementa: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROTESTO DE 

TÍTULO. PAGAMENTO EFETUADO. DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO PELO 

CREDOR. PROCEDIMENTO DIVERSO DO ACORDADO. ATO ILÍCITO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. 

NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO. I - Para configurar-se a obrigação 

de reparação de danos, moral e/ou material, faz-se necessária a 

caracterização do ato ilícito praticado, bem como do conseqüente nexo 

causal, relacionando-o àqueles; II - o pagamento efetuado de forma 

diversa do acordado, sem identificação e posterior notificação, que leva à 

inscrição em cadastros de restrição de crédito, não gera dever de 

indenizar. III - apelo não provido. TJ-MA - APELAÇÃO CÍVEL AC 19512007 

MA (TJ-MA) - Data de publicação: 30/05/2007” DISPOSITIVO Ante ao 

exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

NCPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-80.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010053-80.2016.8.11.0091 REQUERENTE: RICARDO 

MARQUES GOMES REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos em 

Regime de Cooperação. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, inicialmente, estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.” 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por RICARDO MARQUES GOMES 

em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A., onde a parte autora alega, em 

síntese, que em 24 de janeiro do ano de 2016 contratou os serviços da 
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empresa Requerida, adquirindo passagens aéreas para o município de 

Curitiba, Estado do Paraná, com embarque no Aeroporto Doméstico João 

B. Figueiredo, município de Sinop, e escala em Brasília Aeroporto 

Internacional Juscelino Kubistchek, com data de partida para o dia 02 de 

fevereiro do corrente. Aduz que ao desembarcar no aeroporto de Curitiba, 

constatou que estava faltando sua mala. Assim, entrou em contato com os 

funcionários da requerida, sendo informado que não sabiam o que havia 

acontecido com a bagagem, quando então iniciaram um rastreamento da 

bagagem para verificar o paradeiro da mala e, decorridos mais de uma 

hora, concluíram que provavelmente esta tinha sido extraviada. Citada, a 

requerida ofertou contestação, impugnando de forma genérica os pedidos 

da inicial e sustentando que agiu prestando toda assistência e sempre 

solícita a todas as requisições do requerente, pois foi localizada a referida 

bagagem e entregue em mãos do mesmo. Pois bem, em que pese as 

alegações da requerida, verifico que não apresentou provas capaz de 

modificar os direitos do requerente, nos termos do art. 373, II, do NCPC, 

visto que o requerente apresentou provas satisfatórias (passagem, recibo 

de entrega de bagagem) que comprovam todas as suas alegações. 

Assim, tenho que resta plenamente configurado a má prestação de 

serviços da empresa requerida, vista que, na qualidade de prestadores 

desses serviços, devem prestar o máximo de eficiência a seus 

consumidores a fim de não extraviar suas bagagens, o que não ocorreu 

no presento caso, causando assim prejuízos à parte reclamante que fora 

obrigado a adquirir produtos de vestuário para utilização enfrentando todo 

tipo de frustração e transtornos por conduta negligente da mesma. Em 

situação análoga, alguns tribunais pátrios vem firmando o seguinte 

entendimento, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul: “Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE 

BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVAS NOS 

AUTOS DO EXTRAVIO DA BAGAGEM. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A 

ESFERA DO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 QUE 

COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 2.500,00, A FIM DE ADEQUAR AOS 

PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM 

CASOS ANÁLOGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71005867601, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 22/03/2016). TJ-RS - 

Recurso Cível 71005867601 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 28/03/2016” 

DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da empresa requerida causou sim abalo 

emocional ao requerente, abalo esse passível de indenização e diversos 

de mero dissabor, posto que não adotou as cautelas necessárias a fim de 

evitar que sua bagagem fosse extraviada, causando assim aflição e 

angústia por ter seus pertences pessoais desaparecidos. Impera constar 

que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da 

importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe 

dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência 

pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento 

à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em analise, levando-se em conta a capacidade 

econômica do autor, a devolução da bagagem extraviada, o caráter 

sancionatório da medida e demais circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta moderado e 

suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa do 

requerente. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), a título de danos morais, corrigido e atualizado 

monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença, e juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Nova 

Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz 

de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-05.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PEREIRA DOS SANTOS GATTIBONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010004-05.2017.8.11.0091 REQUERENTE: ROSELI PEREIRA 

DOS SANTOS GATTIBONI REQUERIDO: MALTA ASSESSORIA DE 

COBRANÇAS LTDA Vistos em Regime de Cooperação. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ROSELI PEREIRA DOS SANTOS em face de MALTA ASSESSORIA DE 

COBRANÇAS LTDA. Compulsando os autos, verifico que o pagamento da 

fatura em questão foi realizado equivocadamente pela reclamante, pois 

consta o nome de outra empresa. Ademais, denoto que a própria 

reclamante reconheceu o erro no pagamento de fatura diversa da que 

motivou as cobranças pela requerida, conforme petição nos autos (id 

6731583). Ante ao exposto, entendo que a lide não demanda maiores 

dilações, razão pela qual, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na 

inicial. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-19.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA OAB - MT0012928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010081-19.2014.8.11.0091 REQUERENTE: JOSE DOMINGOS 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em Regime de Cooperação. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOSE 

DOMINGOS DA SILVA em face de ENERGISA MATOGROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, onde o reclamante alega, em síntese, 

que teve seu crédito negado em um estabelecimento comercial em razão 

da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, vez que a Unidade 

Consumidora n°. 18016702 que ensejou a negativação nunca foi instalada 

na propriedade rural constante nas fatura, pois na propriedade rural 

localizada na Estrada Tamarana, no município de Nova Bandeirantes-MT 

foi instalada a Unidade Consumidora n°. 12540965, unidade esta que 

encontra-se com todas as faturas em dia, pugnando ao final pela 

declaração de inexistência de débito cobrado pela reclamada, bem como 

ser ressarcido pelos danos morais que entende ter sofrido em razão da 
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negativação de seu nome. Em sede de contestação, a reclamada, em 

síntese, impugnou os pedidos do autor, argumentando que o reclamante 

pretende com a presente demanda, eximir-se da responsabilidade com a 

unidade consumidora de energia elétrica número 18016702 situada na 

cidade de Nova Monte Verde / Mato Grosso, que acarretou a inscrição do 

seu nome em órgãos restritivos de crédito pela falta de pagamento das 

faturas de consumo de energia elétrica, ingressando na via judicial, com o 

argumento de desconhecimento dos referidos débitos e da unidade 

consumidora em questão. Pois bem. O ponto nodal da questão, objeto da 

presente ação, não demanda maiores considerações, haja vista que, não 

obstante as alegações da Reclamada, entendo que houve lançamento 

irregular do nome do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

pois restou devidamente comprovado que foi instalada a Unidade 

Consumidora n°. 12540965, unidade esta que encontra-se com todas as 

faturas em dia. Assim, ao analisar detidamente os presentes autos, 

verifico que o direito milita em favor do reclamante. Resta clarividente dos 

autos, a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor ao inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito 

diante de uma unidade consumidora inexistente. Em se tratando de relação 

de consumo, seria obrigação da Reclamada provar e comprovar que a 

parte Reclamante tenha, de fato dado origem ao débito alegado, trazendo 

aos autos qualquer documento apto a influir na opinião deste juízo, como 

contrato com assinatura do reclamante, o que não ocorreu. Ressalto que 

cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi provado e não apenas 

alegado. Caracterizado, indubitavelmente, que o reclamante foi 

responsabilizada indevidamente por uma dívida que não tinha 

conhecimento, o que lhe acarretou diversos aborrecimentos diversos de 

mero dissabor e, sobretudo, constrangimentos, em virtude da negligência 

dos prepostos da Reclamada, não agiram com prudência ao remeter 

reiteradamente o nome do reclamante aos bancos restritivos de crédito, 

gerando, assim, os danos já mencionados, repita-se, caracterizada está a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pelo reclamante. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” DO DANO MORAL No 

que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a 

conduta da empresa ré causou sim abalo emocional o reclamante, abalo 

esse passível de indenização, posto que não adotou as cautelas 

necessárias procedendo com a inclusão indevida do nome do reclamante 

nos cadastros nacionais de proteção ao crédito. Impera constar que ante 

a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância 

devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios 

rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, 

devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à 

realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em analise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, o caráter socioeducativo da medida, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como demais circunstancias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000 (cinco 

mil reais). Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a empresa 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ), bem como, 

para DECLARAR a inexistência do contrato que originou a abertura da 

unidade consumidora nº 18016702, com a baixa de todas as faturas 

existentes em nome do autor, em confirmação a liminar deferida nos autos. 

Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-72.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AMIVALDO GOMES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S F MADEIRA DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERON DA SILVA LEMES OAB - MT0008358A (ADVOGADO)

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010071-72.2014.8.11.0091 REQUERENTE: AMIVALDO GOMES 

DA SILVA - ME REQUERIDO: S F MADEIRA DE SOUZA - ME Vistos em 

Regime de Cooperação. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o julgamento antecipado, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AMIVALDO 

GOMES DA SILVA - ME em face de S F MADEIRA DE SOUZA - ME, onde a 

parte autora alega, em síntese, que teve seu nome negativado de forma 

indevida pela reclamada pois desconhece o débito que deu origem a 

respectiva negativação. Sustenta que após constatar a negativação, 

entrou em contato com a empresa reclamada, que informou que seu nome 

havia sido negativado em decorrência de um cheque de sua emissão 

repassado por um terceiro e que precisava ser quitado. Aduz que não 

possui qualquer relação comercial com a empresa reclamada e que a 

negativação ocorreu de forma totalmente indevida, pois o aludido título fora 

passado na modalidade pós-datado na data de 03 de abril 2014, com o 

vencimento para 03 de maio 2014 e que tal prestação não fora realizada a 

contento, vindo a solicitar extrajudicialmente ao prestador de serviço a 

devolução do título na qual não fora feito. Por fim, sustenta que em 

decorrência da não devolução do cheque em comento, veio a efetuar a 

sustação do mesmo na data de 28/04/2014, pugnando assim pela 

declaração da inexistência de débito, bem como por danos morais que 

entende ter sofrido em razão da negativação de seu nome. Citada, a 

reclamada ofertou contestação, impugnando os pedidos da inicial da 

reclamante e aduzindo que não agiu com má-fé ou qualquer outro meio a 

fim de prejudicar o reclamante, uma vez que não houve ato ilícito praticado 

e que recebeu de boa-fé cheque proveniente de terceiro, pugnando ao 

final pela improcedência dos pedidos. Pois bem. Ao analisar detidamente 

os presentes autos, bem como os documentos que o instruem, verifico 

que o direito milita a favor do Reclamante. Isto porque o ponto nodal da 

questão, objeto da presente ação, não demanda maiores considerações, 

haja vista que, não obstante a alegação da Reclamada de que não agiu 

com má-fé ou qualquer outro meio a fim de prejudicar o reclamante, não 

obteve êxito em modificar os direitos deste, nos termos do art. 373, inciso 

II do CPC, visto que o autor colacionou provas de que havia efetuado a 

sustação do mesmo na data de 28 de abril do ano de 2014. Assim, verifico 

que a reclamada não procedeu com as cautelas necessárias a fim de 

evitar que o evento danoso pudesse ser suportado pelo reclamante com a 
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respectiva inclusão de seu nome do rol de mal pagadores, pois tinha 

ciência de que o cheque havia sido sustado quando tentou efetuar sua 

compensação e mesmo assim procedeu com a inclusão do nome do autor 

nos cadastros restritivos em momento posterior. Em situação análoga, 

alguns tribunais pátrios vem firmando o entendimento: “DANOS MORAIS. 

CHEQUES SUSTADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CORRENTISTA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA 

COMUNICAÇÃO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DO VALOR CONSIGNADO 

NO TÍTULO. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. 1 – O 

apelante, mesmo tendo conhecimento de que o cheque fornecido pelo pai 

de uma aluna e emitido por terceiro, totalmente estranho a transação 

contida no contrato de prestação de serviços educacionais, fora 

devolvido com base na alínea 21, procedeu sua negativação. Fácil concluir 

que a negativação se deu de maneira incorreta , pois além do cheque ter 

sido sustado, inexistia relação contratual estabelecida entre as partes. 

Portanto a situação vexatória a que foi exposta a autora ao ser recusado 

seu crédito no comércio, resta à empresa negligente o dever de reparar 

pecuniariamente os danos causados à vítima. 2 - A finalidade da 

indenização por danos morais é a de compensar a dor do lesado, impondo 

o pagamento de uma quantia que possa ser sentida no patrimônio do 

responsável pelo dano, não proporcionando com isso o enriquecimento 

sem causa. 3 – O valor arbitrado pelo decisório foi razoável e proporcional 

ao dano ocorrido, eis que considerou, a um só tempo, os 

constrangimentos submetidos à vítima e a capacidade financeira das 

partes. 4 – Pela cronologia das fatos, a ofendida somente tomou 

conhecimento da negativação após ter sido impedida de fazer compras no 

comércio, ou seja, após a consumação dos danos. Viola o § 2º do art. 43 

do CDC. O fato da comunicação não ter sido feita antes da introdução da 

informação no domínio público, visando prevenir futuros danos ao 

consumidor. 5 – O direito ao recebimento do valor consignado no cheque 

somente se faria possível por meio de uma ação de rito ordinário, com 

ampla discussão da causa debendi, posto que prescrito o direito 

executório, eis que ultrapassados mais de sete meses da data da emissão 

do título. O cheque prescrito perde sua característica de título 

cambiariforme, passando a se constituir mero quirografário, capaz de 

servir com começo de prova, sujeito, entretanto a prova em contrário. In 

casu, analisando a origem do título, fácil constatar a inexistência de 

relação obrigacional entre as partes, apta a amparar a pretensão do 

apelante. 6. Sentença mantida. Apelação improvida.”TJ-DF – Apelação 

Cível 19990110194708 DF. DO DANO MORAL No que tange a reparação a 

título de danos morais, entendo que a conduta da empresa reclamada 

causou sim abalo emocional ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que efetuou a negativação do 

nome do autor nos cadastros restritivos de crédito de forma indevida 

mesmo após ter ciência que o respectivo título havia sido sustado, 

incorrendo assim em dano moral in re ipsa a ser reparado. Impera constar 

que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da 

importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe 

dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência 

pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento 

à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, tendo 

em vista os valores envolvidos na relação jurídica, o caráter sancionatório 

da medida, bem como demais circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do reclamante. DISPOSITIVO Ante ao exposto e, por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com a incidência de 

juros de 1% aos mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC) e corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data da publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ), bem como, para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

que deu origem a negativação do nome do reclamante aos cadastros 

nacionais de proteção ao crédito, e DETERMINO a expedição de ofício para 

os órgãos de proteção ao crédito para que seja procedida a imediata 

retirada da restrição referente aos autos existente no nome do 

reclamante. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-51.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010042-51.2016.8.11.0091 REQUERENTE: FLAVIO LUIZ DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos em Regime de 

Cooperação. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por FLAVIO LUIZ DOS SANTOS em face de LOJAS RENNER 

S.A., onde a parte autora alega, em síntese, ter sido vítima de fraude 

decorrentes da má prestação de serviços da empresa ré, pois teve seu 

nome negativado por utilização indevida de seus documentos para 

abertura de crédito e compras de mercadorias em seu nome, pleiteando ao 

final pela declaração da inexistência de débito e indenização a título de 

danos morais. Citada, a empresa ré apresentou sua defesa, aduzindo pela 

exigibilidade do débito e o exercício regular de direito pela inclusão do 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, visto que houve 

regular contratação pelo demandante com ulterior utilização do produto 

cartão Renner, tendo efetuado compras parceladas junto às lojas da rede 

da empresa durante a vigência da contratação. Pois bem, em que pese as 

alegações da parte ré, tenho que o direito milita em parte a favor da parte 

autora. Isto porque não foi capaz de modificar os direitos do autor, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC, visto que o autor apresentou provas 

satisfatórias (registro de inadimplência) que comprovam todas as suas 

alegações. Ademais, não juntou em sua peça de defesa o contrato com a 

suposta assinatura do autor, impugnando genericamente os pedidos da 

inicial sem trazer à baila qualquer tipo de comprovação nesse sentido. 

Portanto, sendo pontos não contestados, devem ser aceitos como 

verdadeiros, o que influi decisivamente neste julgamento. Assim, tenho 

que resta plenamente configurado a má prestação de serviços da 

empresa ré, vista que, na qualidade de prestadores desses serviços, 

devem conferir a identidade de quem está realizando qualquer tipo de 

operação mercantil, ainda mais no que refere-se a utilização de cartões 

com limite de crédito para aquisição de mercadorias em seu 

estabelecimento, o que não ocorreu no presento caso, causando assim 

prejuízos ao autor com o lançamento de seu nome no rol de inadimplentes. 

Desse modo, verifica-se que a compra que deu azo à anotação negativa 

não foi realizada pelo autor mas sim por terceiro não autorizado. Resta, 

pois, cristalina a responsabilidade da empresa Ré, ainda que 

objetivamente, no evento que causou os danos suportados pelo Autor, ou 

seja, a inclusão indevida de seu nome nos bancos de dados restritivos de 

crédito, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, 

posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, 

da Constituição Federal. DO DANO MORAL No entanto, no que tange a 

reparação a título de danos morais, impera constar que diante dos 

documentos acostados à inicial, denota-se que o autor tem diversos 

registros de inadimplência perante outras empresas, pois inobstante as 

declarações do autor que foi vítima de fraude nesses casos e que ajuizou 

diversas outras ações neste sentido, não existe qualquer comprovação 

apta a confirmar a existência de fraude nesses casos no presente 

processo. Importante registrar que o juiz deve apreciar aquilo que foi 

provado nos autos e não apenas alegado. Assim, apesar do caso em 
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apreço caracterizar dano moral in re ipsa, tenho que não merece guarida o 

pedido de indenização por danos morais, pois de acordo com os 

documentos carreados aos autos, restou comprovado que o mesmo 

possuía restrições preexistentes em seu nome no SPC/SERASA à data da 

inclusão da restrição pela requerida. Aliás, a respeito deste tema, 

importante colacionar o entendimento esposado pela nossa Egrégia Turma 

Recursal Cível do Mato Grosso: (GRIFO) “RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) DISPOSITIVO Ante 

ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta,JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos autos e DETERMINAR a retirada definitiva do nome da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito no que se refere ao débito 

discutido nos autos, em confirmação à liminar deferida anteriormente. Por 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-95.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CORREIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA OAB - MT0012928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010106-95.2015.8.11.0091 REQUERENTE: ROBERTO CORREIA 

DE SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos em Regime de Cooperação. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que a parte reclamada, apesar de 

requerer em audiência conciliatória juntada de carta de preposição, deixou 

transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) dias para juntada, razão pela qual 

decreto sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte 

redação: “ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Aliás, é o que preconiza o art. 20, da Lei 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” 

Ademais, verifico que a reclamada insiste em descumprir com as diversas 

liminares concedidas ao reclamante ao longo deste processo mesmo após 

ser devidamente cientificada, conforme diversos petitórios de eventos nº 

5937381, 5937370, 5937359 e 5937355. Outrossim, verifico que a matéria 

em comento não merece maiores explicações, pois o reclamante foi 

plenamente capaz de comprovar os fatos constitutivos de seu direito com 

os diversos documentos anexos aos autos, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso I do CPC. DISPOSITIVO. Ante ao exposto e, por 

tudo mais que dos autos consta,JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

DECLARAR a abusividade da cobrança referente as faturas 

controvertidas datada com vencimento em 10/06/2016 da unidade 

consumidora 6/998025-1, no valor de R$ 625,18 (seiscentos e vinte e 

cinco reais, dezoito centavos), com vencimento em 11/03/2016 no valor de 

R$ 542,60 (quinhentos e quarenta e dois reais, sessenta centavos), com 

vencimento em 13/09/2016 no valor de R$ 730,86 (setecentos e trinta 

reais, oitenta e seis centavos), para que as presentes faturas sejam 

recalculadas nos padrões médios de consumo da parte autora. 

DETERMINO, ainda, que a reclamada ABSTENHA-SE de efetuar corte na 

unidade consumidora do autor com base nas diversas faturas ora sob 

judice, sob pena de aplicação de multa e crime de desobediência. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. 

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-53.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BARBOSA ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000063-53.2017.8.11.0091 REQUERENTE: REQUERENTE: RICARDO 

BARBOSA ROMERO REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

Vistos em Regime de Cooperação. Dispenso o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora manifestou-se pela desistência da ação. 

Nesta toada, ante a manifestação da parte autora pugnando pela 

desistência da presente demanda, outra não é a decisão senão acolher o 

Pedido de desistência, tendo em vista que o art. 485, inciso VIII, do CPC, 

traz em eu bojo a possibilidade da parte autora requerer a desistência da 

ação. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, 

ante o requerimento da parte autora em desistir da ação. Ante o exposto, 

e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Considerando o que preceitua os artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95, deixo 

de condenar a autora nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as baixas 

e anotações de estilo. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. 

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-60.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIO GODOI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

D.A. BOVOLANTI MOVEIS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000069-60.2017.8.11.0091 REQUERENTE: REQUERENTE: ELIO GODOI DE 

SOUZA REQUERIDO: REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO, D.A. BOVOLANTI MOVEIS - ME S E N T E N Ç A Vistos em 

Regime de Cooperação. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora manifestou-se pela desistência da ação. Nesta toada, 

ante a manifestação da parte autora pugnando pela desistência da 

presente demanda, outra não é a decisão senão acolher o Pedido de 

desistência, tendo em vista que o art. 485, inciso VIII, do CPC, traz em eu 

bojo a possibilidade da parte autora requerer a desistência da ação. 

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

requerimento da parte autora em desistir da ação. Ante o exposto, e por 

tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Considerando o 

que preceitua os artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar a 

autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim 

Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-23.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. DA ROSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010094-23.2011.8.11.0091 REQUERENTE: I. S. DA ROSA - ME 

REQUERIDO: EDILENE SOARES DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 355, inciso II, do CPC, tendo em 

vista a revelia da da reclamada e considerando que o processo 

encontra-se em ordem, comportando julgamento, passo a julgá-lo. I – DO 

MÉRITO Cuida-se de reclamatória de cobrança do valor de R$ 1.602,99 

(um mil seiscentos e dois reais e noventa e nove centavos), conforme 

documentos acostados à exordial. Compulsando os autos, vislumbro que a 

documentação carreada comprova de maneira inconteste a relação 

jurídica existente entre as partes. Nesse caso, nos termos do art. 373, 

inciso II, do CPC, caberia à parte reclamada demonstrar que quitou a 

dívida, todavia tal fato não ocorreu, posto que, embora devidamente 

citada, não compareceu à audiência de conciliação e não ofertou defesa 

nos autos. Ocorre que, mesmo na seara fática, a revelia não acarreta o 

efeito vinculativo do juiz em reconhecer a certeza e veracidade dos fatos 

articulados na inicial, porque a parte final do dispositivo citado, ressalva 

entendimento diverso, se resultar da convicção do juiz. De todo modo, 

revel ou não, o direito há de ser analisado e reconhecido para que a 

autora receba do Estado a tutela jurisdicional favorável. Dessa forma, 

vislumbro que a procedência do pedido é medida que se impõe. II – 

DISPOSITIVO Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

DECRETO A REVELIA da parte ré e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENÁ-LA ao pagamento da importância atualizada 

de R$ 1.602,99 (um mil seiscentos e dois reais e noventa e nove 

centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Por 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. 

Considerando o que preceitua os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, deixo 

de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010092-82.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010092-82.2013.8.11.0091 EXEQUENTE: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: GILBERTO DOS SANTOS S E N T E N Ç A Vistos em Regime 

de Cooperação. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos verifico que, 

instada a se manifestar, a parte autora deixou decorrer o prazo para se 

manifestar nos autos ou sequer foi encontrada no endereço anteriormente 

informado, demonstrando o total descaso com o feito. Consigno que a 

extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, 

requer que a parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, 

não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Neste sentido, a 

negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção do 

processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, 

ante o desinteresse da parte autora. Por fim, consigno que o artigo 51, § 

1º, da Lei 9.099/95, autoriza a extinção do feito sem prévia intimação 

pessoal da parte. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 

55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as devidas cautelas de 

estilo. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010115-91.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI FRANCO DE LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE ALIMENTOS QUEIROZ LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010115-91.2014.8.11.0091 EXEQUENTE: VALDENI FRANCO DE 

LACERDA EXECUTADO: COMERCIO DE ALIMENTOS QUEIROZ LTDA - ME 

S E N T E N Ç A Vistos em Regime de Cooperação. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Breve relatório, fundamento e 

decido. Em análise perfunctória dos autos verifico que a extinção dos 

autos é a medida que se impõe. Vejamos. Conforme os documentos 

carreados aos autos e ante a informação do pagamento, verifico que a 

parte executada quitou a dívida. Neste sentido, quando a parte devedora 

satisfaz a obrigação, a extinção é a medida que se impõe, conforme 

preceitua o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Ante o 

exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO extinto o 

processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

procedendo-se a baixa na distribuição. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 
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Cooperação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010062-76.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA OAB - MT0019986A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010062-76.2015.8.11.0091 REQUERENTE: EXEQUENTE: M.R. BETT DE 

MATOS & CIA LTDA - ME REQUERIDO: EXECUTADO: ADRIANA 

APARECIDA DE SOUZA S E N T E N Ç A Vistos em Regime de 

Cooperação. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora manifestou-se pela desistência da ação. Nesta toada, ante a 

manifestação da parte autora pugnando pela desistência da presente 

demanda, outra não é a decisão senão acolher o Pedido de desistência, 

tendo em vista que o art. 485, inciso VIII, do CPC, traz em eu bojo a 

possibilidade da parte autora requerer a desistência da ação. Dessa 

forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

requerimento da parte autora em desistir da ação. Ante o exposto, e por 

tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Considerando o 

que preceitua os artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar a 

autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim 

Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-45.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA ROCHA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO)

RENATA SUYENE PAULI LEITAO OAB - MT10476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA FLORESTA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010002-45.2011.8.11.0091 REQUERENTE: CRISTIANE DA ROCHA DIAS 

REQUERIDO: NOVA FLORESTA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

ME S E N T E N Ç A Vistos em Regime de Cooperação. Dispenso o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Compulsando os autos verifico que o feito retornou da turma recursal e 

permaneceu paralisado por quase 04 (quatro) anos sem qualquer 

manifestação da parte autora, demonstrando o total descaso com o feito. 

Consigno que a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso 

III, do NCPC, requer que a parte autora promova os atos e diligências que 

lhe competir, não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Neste 

sentido, a negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a 

extinção do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, 

ante o desinteresse da parte autora. Por fim, consigno que o artigo 51, § 

1º, da Lei 9.099/95, autoriza a extinção do feito sem prévia intimação 

pessoal da parte. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 

55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as devidas cautelas de 

estilo. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-92.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

YAN PABLO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

RODRIGO HENRIQUE COLNAGO OAB - SP0145521A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010059-92.2013.8.11.0091 REQUERENTE: YAN PABLO CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO SENTENÇA 

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO. Dispenso o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise aos 

autos, verifico que as partes informaram que foi entabulado acordo, 

conforme se denota dos autos digitais. Assim, o artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC postula quanto à resolução do processo quando as partes 

transigirem, hipótese que coaduna ao caso “sub examine”. Desta forma, 

ante à informação de que as partes transigiram, hei por bem homologar o 

acordo entabulado entre as partes. D I S P O S I T I V O Ante o exposto e, 

por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre 

as partes para que surtam os jurídicos e legais efeitos. Por consequência, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais, com 

fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, procedendo-se à baixa na 

distribuição. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 20 de março de 2018 Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-90.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENECA CORRETORA DE SEGUROS (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010031-90.2014.8.11.0091 REQUERENTE: DANIEL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: HDI SEGUROS S.A., SENECA CORRETORA DE SEGUROS 

SENTENÇA Vistos em Regime de Cooperação. Dispenso o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

aos autos, verifico que as partes informaram que foi entabulado acordo, 

conforme se denota dos autos. Assim, o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC postula quanto à resolução do processo quando as partes 

transigirem, hipótese que coaduna ao caso “sub examine”. Desta forma, 

ante à informação de que as partes transigiram, hei por bem homologar o 

acordo entabulado entre as partes. D I S P O S I T I V O Ante o exposto e, 

por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre 

as partes para que surtam os jurídicos e legais efeitos. Por consequência, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais, com 

fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 
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DETERMINO o arquivamento dos autos, procedendo-se à baixa na 

distribuição. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018 Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010055-84.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BHAWER RAMON DE SOUSA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DE MOURA RADIN OAB - MT19217/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010055-84.2015.8.11.0091 EXEQUENTE: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

EXECUTADO: BHAWER RAMON DE SOUSA SILVA SENTENÇA Vistos em 

Regime de Cooperação. Dispenso o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise aos autos, verifico que 

as partes informaram que foi entabulado acordo, conforme se denota dos 

autos. Assim, o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC postula quanto à 

resolução do processo quando as partes transigirem, hipótese que 

coaduna ao caso “sub examine”. Desta forma, ante à informação de que 

as partes transigiram, hei por bem homologar o acordo entabulado entre 

as partes. D I S P O S I T I V O Ante o exposto e, por tudo que dos autos 

consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos. Por consequência, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e despesas processuais, com fulcro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, DETERMINO o arquivamento dos 

autos, procedendo-se à baixa na distribuição. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 

26 de março de 2018 Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em 

Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-02.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE GOMES FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010108-02.2014.8.11.0091 REQUERENTE: REGIANE GOMES FIALHO 

REQUERIDO: E. RODRIGUES DE LIMA S E N T E N Ç A Vistos em Regime de 

Cooperação. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora fora devidamente intimada para comparecer à audiência de 

conciliação designada por este juízo, todavia, a parte não compareceu. 

Outrossim, consigno que, caberia à parte promovente apresentar sua 

justificativa de impossibilidade de comparecimento até a abertura da 

audiência, conforme estipula, por analogia, o art. 362, §1º, do CPC, o que 

não ocorreu no caso dos autos. É certo que essa atitude demonstra o total 

descaso da parte reclamante com o feito. Ademais, o art. 485, inciso VIII, 

do CPC, traz em seu bojo a desistência da ação, uma vez demonstrado o 

desinteresse no prosseguimento da demanda. Dessa forma, é de rigor 

extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a inércia da parte autora. 

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95, 

deixo de condenar a autora nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo 

requerido, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 32958 Nr: 310-47.2010.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 50823 Nr: 192-66.2013.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM AFINOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELOIR DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaís Renata Dâmasio dos 

Reis Umeno - OAB:15.560

 Nos termos da legislação, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, via DJE, a fim de que manifeste-se no prazo de 10 dias, 

acerca da certidão de fls. 212.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 33952 Nr: 312-80.2011.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:OAB/MT 10.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, na pessoa de 

seu procurador via DJE, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do decurso do prazo sem comprovação do pagamento pelo 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 52608 Nr: 447-87.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 64899 Nr: 1692-31.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTIN FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 56737 Nr: 1109-17.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU ANTONIO OLIVEIRA, ELISEU ANTONIO 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:MT/13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DAS CERTIDÕES DE REF. 18 E 19.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 32538 Nr: 534-19.2009.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 

ANDERSON JOSÉ RODRIGUES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, OI/BRASIL TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F. PIRES - 

OAB:MT/7679, ELSO RODRIGUES - OAB:3.526-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A MT, Ana Gabriela Salci Garcia - OAB:OAB/MT 14.653, 

Andressa Caroline Trechaud - OAB:OAB/MT 14.099, Anna Luiza 

Silva Costa - OAB:OAB/MT 15.896, Eladio Miranda Lima - 

OAB:13.242-A, Graziela Fernandes de Mello Bonfin - OAB:OAB/RJ 

172.219, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237/B, Sabrina Creder Corrêa - OAB:OAB/RJ 140.906, Sivonei 

Narcisa Santin - OAB:8266-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, na pessoa de 

seu procurador, via DJE, a fim de manifeste-se, no prazo de 05 

(cinco)dias, acerca do decurso de prazo sem o pagamento pelo 

executado.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74474 Nr: 615-58.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13.217

 O despacho de fls. 159 determinou a intimação do réu para que se 

manifestasse sobre o aditamento proposto pelo Ministério Público e, em 

caso de concordância, pleiteasse a designação de audiência e arrolasse 

suas testemunhas, em consonância com o texto do art. 384, §4º:

 § 4o Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três) 

testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença, 

adstrito aos termos do aditamento.

O mencionado despacho, seguindo a previsão do dispositivo transcrito, 

não cindiu os momentos e prazos, ou seja, não se trata de duas 

oportunidades distintas e com prazos autônomos para manifestação. O 

réu poderá impugnar o aditamento ou, na mesma oportunidade, com ele 

anuir e se manifestar pela designação de audiência, arrolando 

testemunhas.

Entretanto, conforme certificado às fls. 161, o réu deixou transcorrer in 

albis o prazo de 05 (cinco) dias, portanto, está preclusa sua oportunidade 

de requerer nova audiência.

Cumpre consignar que a manifestação ministerial pelo aditamento e oitiva 

de testemunhas, posteriormente revista, fls. 162, não assegura ao réu o 

direito à realização do ato, uma vez que, repita-se, devidamente intimado, 

permaneceu inerte, deixando precluir a oportunidade processual.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido do réu pela realização de nova audiência, 

veiculado na manifestação de fls. 165/166.

Renovo o prazo de 05 dias para que o réu apresente suas alegações 

finais.

INTIME-SE.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74300 Nr: 515-06.2015.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUSOJA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MARICATO 

LOLATA - OAB:45192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:13386

 O executado alega que jamais logrou tomar posse do imóvel, uma vez que 

a região foi tomada por posseiros. Afirma, ainda, que não há 

georreferenciamento na região, o que impede a extada localização da 

gleba.

Tais afirmações vieram desacompanhadas de qualquer documento que 

ateste ter agido o executado de forma ativa na busca de tais informações.

Sendo assim, intime-se o executado para que, no prazo de 30 dias, 

comprove que diligenciou no sentido de localizar o bem (consulta junto à 

INTERMAT, georreferenciamento, etc) ou ateste a impossibilidade de 

fazê-lo com base em documentação técnica, sob pena de incidir nas 

multas do art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74713 Nr: 738-56.2015.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildomar Tavares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, verifico que o procedimento adotado não está em 

conformidade com o previsto no Decreto Lei 911/69, segundo o qual 

apenas após a execução da liminar abre-se o prazo para apresentação 

de resposta . Sendo assim, torno sem efeito a intimação para apresentar 

contestação, devendo ser renovado no momento processual oportuno.

Em atenção ao disposto no §9º do art. 3º do Decreto Lei 911/69, 

proceda-se com o lançamento de restrição total sobre o veículo no 

sistema RENAJUD.

Por fim, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da liminar por não 

haver informação quanto ao paradeiro do bem, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste em termos de 

seguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin
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 Cod. Proc.: 66917 Nr: 572-05.2007.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beno Fraga Brandão - 

OAB:PR/20.920

 Os fatos datam de 01 de dezembro de 2002, a denúncia foi recebida em 

20 de setembro de 2007 e o crime no qual o réu foi denunciado possui 

pena privativa de liberdade de 02 (dois) a 05 (cinco) anos.Depreende-se 

de tais paradigmas que eventual sentença condenatória seria inócua, na 

medida em que a punibilidade seria fulminada pela eminente ocorrência da 

prescrição.Mesmo porque, em análise superficial da denúncia, provas e 

documentos angariados nos autos, não se vislumbra circunstância que 

indique condenação em pena acima da mínima.Assim, embora não se 

ignore a celeuma jurisprudencial relativa a casos desta natureza, entendo 

que, em respeito aos princípios da celeridade e razoável duração do 

processo, visando, ainda, evitar submeter o indivíduo ao penoso trâmite de 

ação penal desnecessária e considerando também a necessidade de 

optimização da jurisdição, deve ser extinta a punibilidade do 

réu.DISPOSITIVOPelos argumentos expostos, declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Roberto Zanoni, no que toca à conduta delitiva 

narrada na presente denúncia, fazendo-o com fundamento nos arts. 107, 

inciso IV e 109, inciso IV, ambos do Código Penal.Cientifique-se o 

Ministério Público.Publique-se. Intimem-se.Com o transito em julgado, 

arquive-se o presente feito com as devidas anotações, comunicações e 

baixas necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76454 Nr: 889-85.2016.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellyk Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA em desfavor de WELLYK SILVA 

RODRIGUES, ambos já devidamente qualificados nos autos.

 A inicial foi instruída com o instrumento contratual (fls. 11/12), o 

demonstrativo do débito (fls. 18) e o instrumento de notificação 

extrajudicial do débito (fls. 15).

No despacho inaugural (fls. 26/27) foi deferida a liminar pleiteada na inicial, 

determinando-se a expedição de mandado de busca e apreensão do 

veículo, bem como a citação do promovido.

Verifico, porém, que embora o processo já se encontre em estágio 

avançado, todavia não se deu a formal citação do réu, pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Sendo assim, CITE-SE o réu, intimando-o de que dispõe do prazo de 15 

(quinze) dias para resposta, sob pena de revelia e seus efeitos legais (art. 

334, do CPC), informando-o de que, caso não possa arcar com os custos 

de um advogado, deverá procurar a diretoria do fórum dentro do prazo 

acima assinalado para que lhe seja nomeado um dativo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74118 Nr: 430-20.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonival Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, JULGO 

ADMISSÍVEL a pretensão punitiva deduzida na denúncia de fls. 05/07 e 

PRONUNCIO, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

o acusado Jonival Rodrigues Alves, como incurso na conduta delitiva 

prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio doloso 

qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa 

da vítima), a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da 

acusação.Outrossim, atento ao disposto no § 3º do sobredito artigo 413, 

não vejo necessidade de decretação da prisão do pronunciado, devido às 

circunstâncias da ocorrência, ao tempo transcorrido desde que se deram 

os fatos e à ausência de motivos concretos que indiquem a necessidade 

de encarceramento cautelar neste momento.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE.Preclusa a presente decisão, certifique-se o necessário, 

procedendo com a alteração da capa, por tratar-se de processo da 

competência do Tribunal do Júri.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71999 Nr: 236-54.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Faria Zampa, Mônica Damassena 

Marçal Mariano, Município de Novo São Joaquim-MT, Jordemira Damassena 

Maçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT 15.512/O, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076/A, 

Laura Beatriz Alves Rodrigues - OAB:MT 12.661

 Inicialmente, decreto a revelia dos requeridos Município de Novo São 

Joaquim, Mônica Damassena Marçal Mariano e Jordemira Damassena 

Marçal, uma vez que, embora devidamente citados (fls. 54), deixaram de 

apresentar resposta, ressalvado o previsto no art. 345, incisos I e II, do 

Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de incompetência do juízo, tem-se que consolidada a 

posição doutrinária e jurisprudência segundo a qual o juízo de primeiro 

grau é competente para ações desta natureza, independentemente do 

foro por prerrogativa de função eventualmente ocupada pelos réus. 

Ainda, verifica-se que o mandato do réu já se encerrou, não prosperando, 

portanto, a preliminar.

Portanto, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando rol de 

testemunhas, se for o caso.

Em seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72879 Nr: 719-84.2014.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Portobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdijan Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:SP 236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hétie Macêdo - OAB:GO 

12.403, Nayanne Pereira Barbosa - OAB:GO 40.076, Vanessa de 

Morais Lopes - OAB:GO 44.864

 Vistos.

I. Considerando o lapso temporal desde o protocolo do acordo de fls. 

135/136, INTIME-SE a parte requerente para informar quanto à quitação do 

débito pelo requerido ou dar prosseguimento ao feito.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72146 Nr: 342-16.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildomar Tavares da Silva, Selma Madalena de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 819 de 924



OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se os executados nos termos da manifestação de fls. 119.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 71431 Nr: 723-58.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Valderi Tirloni, Delosmar Alecir Correa 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o deferimento de minhas férias individuais para o mês de 

JULHO de 2016, nos termos do artigo 234, § 1º, do COJE, devolvo o 

presente feito ao Cartório Judicial.

Findo o período de férias, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 71431 Nr: 723-58.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Valderi Tirloni, Delosmar Alecir Correa 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Processo em ordem.

II. Cumpra-se com as diligências necessárias na secretaria.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79050 Nr: 578-59.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 81/82, no sentido de manter o bem (veículo) 

neste Município de Paranaíta-MT até o prazo final para purgação da mora.

A uma porque este juízo não possui competência para análise do referido 

requerimento, tendo em vista que a providência formulada neste juízo visa 

pura e simplesmente a apreensão do bem, posto encontrar-se em local 

diverso daquele que tramita a ação, possuindo, portanto, caráter de"longa 

manus", e a duas, porque inexiste previsão legal para tanto.

Diz o art. 3º, parágrafos 12 e 13 do Decreto Lei 911/69:

§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, 

que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local 

depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de fls. 80/81 e determino o 

cumprimento da decisão de fl. 64, "in totum".

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67731 Nr: 1354-64.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESK, GHKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0, ELOIR DELA JUSTINA - OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Cristine Magalhães - 

OAB:18.890-A

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por G. V. K. S 

representada por sua genitora Elizabeth Silva Kurtz da Silva e e G. H. K. S, 

em desfavor de Odair José da Silva, todos qualificados nos autos.

Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 07/25.

Às fls. 79/82, os exequentes requeram a extinção do feito, considerando 

que o débito foi integralmente quitado.

Com vista dos autos o Ministério Público manifestou-se pela extinção do 

feito, fl. 89.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando a informação de que o Executado liquidou o saldo 

devedor, o processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

O pedido de exoneração de alimentos do alimentando Gustavo Henrique 

Kurtz da Silva resta prejudicado, tendo em vista que a exoneração de 

alimentos depende de ação autônoma, de conhecimento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com a 

devida baixa no Cartório Distribuidor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64788 Nr: 1265-75.2014.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdO, DPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, DETERMINO a atualização do débito alimentar. Remetam-se os 

autos à Contadoria do Juízo para proceder o cálculo.

Após, expeça-se carta precatória para a Comarca de São José do 

Patrocínio/PR, conforme endereço fornecido pelo parquet à fl. 158/159, 

incluso o mandado de prisão de fl. 133. Consigne-se ao executado que, 

para fins de quitação do débito, o valor corresponde às parcelas vencidas 

e as que venceram no curso do processo.

Expeça-se. Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39319 Nr: 32-82.2010.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Bittencourt da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ROMANO DE PAULA - 

OAB:PR 36.168, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:MT 

1.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, Sérgio Luiz 

do Amaral - OAB:PR/36.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o exequente para manifestar-se quanto 

apresentar contrato de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-09.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVINDO PATIAS (REQUERIDO)

SENIR HUBNER PATIAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/04/2018, às 9h. Certifico ainda que, 

se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer comparecer a 

audiência juntamente com a parte do processo. Paranaíta/MT, 26 de março 

de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - 

Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67212 Nr: 399-53.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Rosario de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em conferência verifiquei que o patrono do autor não fez constar o 

endereço completo do Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, na petição inicial.

 Em razão do exposto, nos termos da legislação vigente e Provimento n. 

056/07-CGJ, impulsiono o feito para:

1- Intimação do advogado apresentar o endereço completo do requerido, 

para a devida citação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65833 Nr: 2970-31.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 13, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59327 Nr: 14-42.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Arce do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu FERNANDO ARCE DO AMARAL, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 

10.826/03.Passo a dosar a pena do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53250 Nr: 207-91.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Figueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:MT/3402-B

 Vistos etc. Diante do adiantado da hora, tendo em vista a complexidade 

das audiências realizadas nesta data, redesigno a audiência para o dia 

16/08/2018, às 14h. Intimem-se todos para o comparecimento. Expeça-se 

o necessário. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53394 Nr: 264-12.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Henrique Massuia, Milena Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9521/B

 Vistos etc. Diante do adiantado da hora, tendo em vista a complexidade 

das audiências realizadas nesta data, redesigno a audiência para o dia 

16/08/2018, às 14h30minutos. Intimem-se todos para o comparecimento. 

Expeça-se o necessário. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55507 Nr: 892-98.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenildo Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Diante da informação acima, redesigno a audiência para o dia 

21/06/2018, às 17h30minutos. Intimem-se as testemunhas. Saem os 

presentes intimados. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56674 Nr: 1414-28.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084, SAULO VINICIUS DE MORAES - OAB:19046/O

 Vistos etc. Homologo a desistência das testemunhas de acusação acima 

mencionadas. Defiro o pedido da defesa, oficiando a Delegacia de Polícia 

para que remeta a Politec os celulares, a fim de que esta proceda a perícia 

daqueles, no prazo de 20 (vinte) dias, devendo juntar nos autos o laudo 

pericial. Defiro ainda, o pedido do Ministério Público quanto à expedição de 

carta precatória para a oitiva da vítima/testemunha Matheus Araújo 

Ferreira Silva. Por fim, redesigno a audiência para a oitiva das 

testemunhas de defesa, 10/05/2018, às 13h30minutos, devendo estas 

comparecerem independentemente de intimação, bem como para o 

interrogatório do réu. Saem os presentes intimados. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50573 Nr: 836-02.2015.811.0022
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 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSdC, Cleide Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o pedido de retificação da distribuição, ref. 47, determinando a 

retificação do polo ativo, visto que a presente maioridade do autor 

dispensa a representação da genitora.

Diante da falta de êxito em encontrar provas documentais do suposto erro 

de registro, como se vê aos ofícios de ref. 28 e 39, a fim de instruir o 

processo para subsidiar futura decisão de mérito, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de junho de 2018, às 15h00min, para 

da oitiva das testemunhas arroladas na petição inicial.

Intimem-se, as testemunhas arroladas na petição inicial, para 

comparecerem à audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14209 Nr: 701-10.2003.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Bueno, Orlando Ferreira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Gonçalves - 

OAB:118.907, Domingos Cardoso da Silva - OAB:23369, Gilberto 

Machado Custódio - OAB:MT/6.435, Juliano Galdino Teixeira - 

OAB:14.363, Marcelo Felício Garcia - OAB:7297-MT

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de fls. 2308, para oitiva da testemunha 

Jucelino Correia da Silva.

 Dessa forma, redesigno a audiência de instrução e julgamento do 

processo para o dia 15 de agosto de 2018, às 16h00min, devendo o 

acusado ser intimado juntamente com seu respectivo advogado para 

comparecer na audiência designada.

Intime-se a testemunha para comparecer em audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46933 Nr: 1799-44.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Aldair Silva de 

Macedo. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes 

para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em 

seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45015 Nr: 886-62.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Melo Heitor Duarte, Almir Heitor Duarte 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Cristina de Moraes 

Mendonça - OAB:OAB/MT 18.324 E, Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16.330, Clovis dos Santos Custódio Júnior 

- OAB:SP/349.232

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da vítima Claudio Nobre 

Carmo. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes 

para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em 

seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52376 Nr: 1588-71.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serafim Batista de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Júnior - 

OAB:MT/4735

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas em comuns 

das partes. Diante da insistência da oitiva da testemunha de defesa Osmar 

Pena Fernandes pelo advogado de defesa, designo a audiência para a 

oitiva desta testemunha para o dia 23/05/2018, às 13h30minutos, sendo 

que esta testemunha comparecerá ao ato, independente de intimação. 

Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42590 Nr: 846-17.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Carrijo Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Fraga Batista 

Rezende de Carvalho - OAB:30651/GO

 SENTENÇA

 Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do Ministério Público, 

em face de RAFAEL CARRIJO BATISTA, já qualificado nos autos.

Em audiência realizada às fls. 210/211, foi ofertada a proposta de 

suspensão condicional do processo, sendo que o réu aceitou as 

condições impostas.

Instado a manifestação às fls. 240, o representante do Ministério Público 

manifestou que seja declarada a extinção da punibilidade do réu, com 

fulcro no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada a suspensão condicional ao acusado 

RAFAEL CARRIJO BATISTA, conforme fls. 240, tendo ele aceitado as 

medidas impostas.

Conforme se denota do termo de audiência, o prazo de 02 (dois) anos de 

suspensão do processo já transcorreu sem a revogação do benefício 

concedido ao acusado, bem como o acusado cumpriu com as demais 

condições impostas no sursis processual, conforme se verifica nos autos.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, RAFAEL 

CARRIJO BATISTA, já devidamente qualificado, em face do cumprimento 

integral das condições impostas na suspensão condicional do processo, 

com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50620 Nr: 842-09.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Alves de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 822 de 924



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Ante a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, 

nomeio para acompanhar o ato, Dr. Edir Braga Júnior. Nomeio para 

defender os interesses do réu Dr. Gilberto Machado Custódio. Defiro o 

pedido do Ministério Público de Ref. 51. Tendo em vista que o réu mudou 

de endereço sem informar a este Juízo, decreto a revelia deste, nos 

termos do artigo 367, CPP. Homologo a desistência da oitiva da testemunha 

Iasmim Souto Jordão e da vítima Sebastião Gomes de Lima. Dou por 

encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritos, no prazo da lei, devendo ser 

intimado para apresentação das alegações finais escritas, o advogado 

nomeado Dr. Gilberto Machado Custódio. Em seguida, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18225 Nr: 1192-70.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos dos Anjos, Municipio de Pedra Preta-MT, 

Antonio Mendes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611, Michell José Giraldes Portela - OAB:MT/10081, 

Pollyana de Paula E Silva - OAB:MT/12.412, Procuradoria do 

Munícipio de Pedra Preta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença interposta por José Carlos dos 

Anjos em face de Município de Pedra Preta-MT, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte executada peticionou às fls. 243 a 245, informando o pagamento 

da RPV, e requereu a extinção do feito, pelo pagamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o exequente, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54975 Nr: 762-11.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdice Vieira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:18199

 Vistos etc.Incialmente, não recebo o pleito do executado acostado em ref. 

33, primeiro porque os embargos à execução é uma ação autônoma e 

distribuída por dependência, não sendo juntada aos autos a execução, e 

segundo, a tese de defesa se limitou a pedir apenas o recolhimento das 

custas processuais ao final do processo ou o seu parcelamento, não 

trazendo qualquer tese prevista no artigo 917 do CPC.No mais, com 

relação ao pedido de recolhimento das custas processuais ao final do 

processo ou o seu parcelamento, indefiro-o, haja vista que as custas 

deverão ser pagas conjuntamente com o pagamento do débito.Tendo em 

vista que a parte exequente concordou expressamente com a penhora e 

com a avaliação do bem, conforme petição de ref. 32, e bem como, a 

executada deixou transcorrer o prazo sem qualquer impugnação a 

penhora e avalição, homologo a avaliação do imóvel penhorado feita pelo 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64119 Nr: 2271-40.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 22, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65905 Nr: 2991-07.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenicio Avelino Santos - 

OAB:MT/15525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 20, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58371 Nr: 2174-74.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Batista Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio - 

OAB:, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade -Dr. Renato Gonçalves 

Raposo - OAB/MT nº 9892-B, para promover a defesa da autora, para 

tanto impugnar as contestações no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57814 Nr: 1906-20.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHdMC, Jessica da Mata Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade -Drª. Silvana Elizabeth 

Santiago Gonçalves - OAB/MT nº 18.824-B, para promover a defesa do 

autor, para tanto impugnar as contestações no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53672 Nr: 356-87.2016.811.0022
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da devolução da carta precatória ref: 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62771 Nr: 1701-54.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSS, NSS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:OAB/MT 19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade -Drª 

Vanderlandis da Silva Santos - OAB/MT nº 19.897, para promover a 

defesa da requerente, para tanto manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67045 Nr: 321-59.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFXM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, §3º, do Código de Processo 

Civil, e por tudo que dos autos consta, defiro o pedido de antecipação de 

tutela pleiteado pelo autor para determinar ao requerido: I) no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, retire do Facebook, de sua página pessoal nome 

Caio Flavio Xavier Monteiro Monteiro e da página do grupo denominado 

Entretanto Uma Maneira Diferente de Olhar e de onde mais que ele tenha 

postado, através de qualquer mecanismo de comunicação, todas as 

publicações e postagens que fez a respeito do autor que foram narradas 

nesta peça e constante dos documentos em anexo, bem como, toda e 

qualquer outra postagem do gênero envolvendo o nome do autor, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) caso 

descumpra a presente decisão, devendo comprovar nos autos o 

cumprimento da medida, no prazo de sua defesa; II) se abstenha de 

promover outras postagens da mesma natureza, envolvendo o nome do 

autor, sua imagem, ou fazendo alusão a ele, sob pena de multa no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada vez que desobedecer a ordem 

judicial.Defiro o pleito do autor para o feito tramitar sob segredo de justiça, 

nos termos do artigo 189, inciso III, do CPC.Apesar do autor não externado 

o desinteresse na realização da audiência esta será designada, posto 

que, nos termos do art. 334, §4º, inciso I, do CPC, a audiência somente 

não se realizará quando ambas as partes manifestarem expressamente o 

desinteresse. Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 13 

de junho de 2018, às 08h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12427 Nr: 459-12.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Assis Dias, Benedito Teixeira Dias, 

Marcio José Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leidamar Candida Silva - 

OAB:9.697, Otávia dos Santos Rodrigues - OAB:10.992/MT, Raul 

Astutti Delgado - OAB:6682-B

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença interposta por Estado de Mato 

Grosso em face de Anderson Assis Dias, todos devidamente qualificados 

nos autos.

A parte exequente peticionou à fls. 287, informando que o executado 

adimpliu aos honorários de sucumbências e requereu a extinção do feito, 

pelo pagamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o exequente, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 16256 Nr: 936-64.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Aparecida Favalli Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(s) patrono(s) do(a) requerente, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste acerca da petição de Exceção de Pré- 

Executividade de fls. 175/182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 64515 Nr: 2430-80.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMUM, HRMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito intimanado o(s) patrono(s) do autor, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de Ref: 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50993 Nr: 1005-86.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luceny Gonçalves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Antônio Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Antonio Mendes da 

Silva - OAB:16484

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito intimando o(a) patrono(a) do requerente, para que no 

prazo legal, apresente memoriais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47664 Nr: 2113-87.2014.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JABdS, NGLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC, CVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. 

Welson Gaiva Marino - OAB/MT nº 14033, para promover a defesa dos 

requeridos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 63825 Nr: 2129-36.2017.811.0022

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivaldo Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Almeida Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO CAMPOS DE 

TOLEDO - OAB:5984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o curador especial, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias manifeste acerca da juntada do laudo pericial Ref: 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 51711 Nr: 1332-31.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ana Laura de Fátima dos Santos, LFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Freitas Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o Patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45346 Nr: 1124-81.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Magno Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Ante o exposto, respeitado o artigo 62, com fulcro no artigo 107, inciso I, 

ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 

Alexandre Magno Ferreira de Oliveira.Após o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44517 Nr: 488-18.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Lorenzini Berres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Bortoni Ninis Emmerick 

- OAB:15082 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c pedido de danos morais 

interposta por Ricardo Lorenzini Berres em face de Banco BV Financeira 

S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes peticionaram em fls. 104/105, informando que transigiram 

amigavelmente quanto ao pagamento da ação de repetição de indébito c/c 

pedido de danos morais, requerendo a homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em fls. 104/105 dos autos 

do processo.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40689 Nr: 439-45.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte autora de fls.126, determinando o cumprimento da 

decisão proferida às fls.108/109.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41620 Nr: 1367-93.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para se 

manifestar.

Após, venham-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41899 Nr: 168-02.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Imaculada de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Lopes - 

OAB:7396-B/MT

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE da acusada DARCY IMACULADA DE OLIVEIRA, em face da 

ocorrência da prescrição virtual, com fundamento no art. 107, IV do 

Código Penal.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42530 Nr: 787-29.2013.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mathias de Oliveira - 

OAB:MT/16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito do Ministério Público fls. 102.

Designo audiência de conciliação para o dia 13 de junho de 2018, às 

08h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Deverá constar no ato de intimação das partes que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intimem-se as parte por intermédio pessoal da audiência de conciliação 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44637 Nr: 585-18.2014.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a possibilidade de acordo entre as partes, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 25 DE JULHO 

DE 2018, ÀS 08H40MIN, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65022 Nr: 2663-77.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Massuia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) compareça perante esta Secretaria da Única Vara da Comarca de 

Pedra Preta/MT, para retirar a Carta Precatória de citação expedida nesta 

data, para cumprimento do ato na Comarca de Cuiabá/MT, devendo 

recolher as custas de distribuição e a diligência do Sr. Oficial de Justiça no 

Juízo Deprecado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-21.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MEDINA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 26 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA e CUMPRIMENTO da SENTENÇA exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. Bem como em igual prazo 

comprove nos autos o cumprimento da r. sentença. "... ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial para: A) CONFIRMAR a liminar concedida no ID. 

6898780, tornando-a definitiva;B) CONDENAR a parte reclamada a pagar a 

título de danos morais à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 

8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”); C) DEFIRO o pedido de retificação do nome do pólo 

passivo, para que conste Bradesco Cartões S.A...". Processo: 

8010062-21.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO MEDINA CARNEIRO Parte 

Ré: REQUERIDO: BRADESCO CARTÕES S.A. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-21.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MEDINA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 26 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 8010062-21.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIO MEDINA CARNEIRO Parte Ré: REQUERIDO: 

BRADESCO CARTÕES S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-50.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE GODOY COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 26 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA e CUMPRIMENTO da SENTENÇA exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. Bem como, em igual prazo 

junte aos autos comprovante do cumprimento da sentença. "... POSTO 

ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDÊNTE os pedidos da inicial, para: - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$R$94,58 (noventa e quatro reais e 

cinqüenta e oito centavos),JÁ EM DOBRO, a título de indenização por 

danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de cada débito; - 

Condenar a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da sentença. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do 

art. 269 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95)..." Processo: 

8010181-50.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 23.734,58; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIANA DE GODOY COELHO 

Parte Ré: REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-50.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE GODOY COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 26 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 8010181-50.2015.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 23.734,58; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIANA DE GODOY COELHO Parte Ré: REQUERIDO: 

TERRA NETWORKS BRASIL OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-44.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 26 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 8010151-44.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO Parte Ré: 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010158-07.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE CARDOSO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 26 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, ou seja, 

para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do Código de 

Processo Civil, fica ainda, Vossa Senhoria Intimado, que após o 

transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, observando as 

matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Processo: 

8010158-07.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 7.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: IVONE CARDOSO DA CRUZ Parte Ré: EXECUTADO: 

TELEMAR NORTE LESTE S/A, OI MÓVEL S.A OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-14.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 827 de 924



THEINY MENDONCA MARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 26 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com 

resolução de mérito nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: a- CONFIRMAR a liminar concedida no ID 6898737, 

tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos; b- CONDENAR a 

parte reclamada, a pagar para a parte autora, a importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

correção monetária pelo “INPC” e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

sentença, forte na súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária 

do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento); Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Processo: 

8010056-14.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: THEINY MENDONÇA MARIN Parte 

Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-50.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 26 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 

8010073-50.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS ROBERTO SANTOS LIMA 

Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-76.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA LETICIA DE LIMA FREITAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 26 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 

8010123-76.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CASSIA LETICIA DE LIMA FREITAS 

NEVES Parte Ré: REQUERIDO: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA 

S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-27.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MORETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 26 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... Desse modo, com lastro 

nas provas produzidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial, ainda reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu 

com deslealdade. Com escopo inibitório, CONDENO a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 2%, e de indenização de 10%, ambos sobre o 

valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. 

Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito...". Processo: 

8010081-27.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLEUZA MORETI Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-49.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 26 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... ISTO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o débito discutido 

nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; Com arrimo no que 

dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95)...". Processo: 

8010086-49.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAICON DOS SANTOS PINHEIRO 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-04.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN CORREA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 26 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o débito discutido 

nestes autos, e somente este, proibindo a reclamada de efetuar qualquer 

tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de danos morais à parte 

autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, 

V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”); C) DEFIRO o pedido de 

alteração do nome do pólo passivo para que conste EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95)...". Processo: 

8010089-04.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELEN CORREA DE SOUSA Parte 

Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-41.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALCENIR SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 26 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... ISTO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o débito discutido 

nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; Com arrimo no que 

dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95)...". Processo: 

8010093-41.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE VALCENIR SOUSA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-02.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SIMONE BATISTA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 26 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... Diante da contumácia da 

parte Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no Art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando, ainda, que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (Art. 

51, §2º, da Lei 9.099/95), CONDENO a parte Reclamante, no pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação, sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Processo: 

8010115-02.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FATIMA SIMONE BATISTA 

RAMALHO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 
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DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-32.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 26 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... ISTO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o débito discutido 

nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DEFIRIR o pedido 

de retificação do nome do pólo passivo, para que conste Embratel TVSAT 

Telecomunicações Ltda. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I 

do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO...". Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Processo: 8010113-32.2017.8.11.0022; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE CARLOS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-12.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS APARECIDO GUIMARAES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 26 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... ISTO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o débito discutido 

nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; Com arrimo no que 

dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95)...". Processo: 

8010082-12.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCAS APARECIDO GUIMARAES 

PINHEIRO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9453 Nr: 305-44.2005.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Semedo Fernandes Ltda - Rep. Antonio 

Francisco Semedo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Mamede de Arruda, Cooperativa de 

Crédito Rural do Pantanal LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Maltz Scher - 

OAB:8.848, Jander Tadashi Babata - OAB:12.003-MT

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo determinado conforme Decisão 

de fls. 198. Certifico ainda, que faço a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

no prazo de 15 (quinze)dias manifestar e requerer o que de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148953 Nr: 8389-14.2017.811.0028

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRA ALVES LEMES CAMPOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GONÇALO DE ARRUDA, EUNICE 

OLIVEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 INTIMANDO as partes que, em cumprimento à decisão de referência n° 04, 

foi designado audiência de conciliação, para o dia 27 de abril de 2018, às 

08:20min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34 Nr: 167-24.1998.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB- Administradora de Cartões de Crédito s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimar Luiz da Silva - 

OAB:14723/DF, Euclides Baleroni - OAB:882, FABIULA MULLER 

KOENIG - OAB:22819, Fernanda Silva. - OAB:OAB/DF 10.992, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, Rosangela de Souza 

Raimundo. - OAB:OAB/DF 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para 

intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação de fls. 165.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135519 Nr: 2175-07.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gealis Lopes de Jesus, David Kesley Vieira 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Fagundes 

Magalhães - OAB:17567/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso -Pocone - OAB:

 Intimar advogados do denunciado Gealis Lopes de Jesus, para no prazo 

legal apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150210 Nr: 332-70.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Narciso Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, do inteiro teor da decisão de referência n° 04, 

bem como da audiência de conciliação, designada para o dia 27 de abril de 

2018, às 10:00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34819 Nr: 1739-63.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vicente Dorileo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal - OAB:26884/DF

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref. 108 

(decisão Agravo)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147155 Nr: 7600-15.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose da Silva Gonçalves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13468/A

 Posto isto, e mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação de busca e apreensão, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 3º, § 2º, do Dec. Lei 911/67, e artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino a baixa no gravame, em razão do pagamento integral do 

débito, revogo a liminar concedida, consolidando a posse em favor do 

requerido ante a purgação da mora.Condeno o requerido nas custas e em 

honorários advocatícios que fixo no patamar de 10% sobre o valor 

purgado, nos termos do art. 85, §2º do CPC/2015.Intime-se o requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de 

restituição do veículo ao requerido conforme art. 3°, § 2° do Decreto Lei 

911/69, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) reais, até o 

limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.Expeça-se alvará em favor do 

requerente no valor de R$ 12.205,35 (doze mil e duzentos e cinco mil reais 

e trinta e cinco centavos).Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146250 Nr: 7085-77.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Gimenez Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora, por meio de sua advogada constituída, 

para intimar da audiência de conciliação, designada pra o dia 27 de abril de 

2018, às 08:40 min, conforme determinado na ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139027 Nr: 3619-75.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidervino Perpetuo de Oliveira, GVSdO, ABSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO NACIONAL ESTANCIA 

ECOLOGICA SESC PANTANAL, PORTO SEGURO SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Impulsiono os autos a parte autora, por meio de seu advogado constituído 

para intimar da audiência designada para o dia 27 de abril às 08:00 horas, 

no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152697 Nr: 1373-72.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA DE LIMA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 21,00 ( 

vinte e um reais), mediante emissão de guia de deligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148500 Nr: 8186-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene da Silva Pontes Jordao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 21,00 ( 

vinte e um reais), mediante emissão de guia de deligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125917 Nr: 2750-49.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giomar Joaquim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3009/MT

 Intimar advogados do denunciado para no prazo legal apresentar os 

memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137344 Nr: 2954-59.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Rosario de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICASEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubia Salah Ayoub - OAB:9239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 INTIMANDO a parte autora, para, querendo manifestar sobre os 

documentos juntados pela parte requerida - ref. 52.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137344 Nr: 2954-59.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Rosario de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICASEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubia Salah Ayoub - OAB:9239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 INTIMANDO as partes, que encontra-se redesignada audiência 

conciliatória, o qual ocorrerá no dia 04 de Maio de 2018, às 08:00 min, 

perante este Juízo e Comarca de Poconé/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16169 Nr: 1218-55.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sofia Fernandes Moura de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antunes da Silva Junior, José Maria 

Gomes de Arruda, Antonio José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dolores Maria Alves de Moura 

- OAB:5445, Vladimir de Lima Brandão - OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Trindade do Amaral 

- OAB:12043/MT, Gélison Nunes de Souza - OAB:9.833-A, LUIS 

GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3.009, Luis Lauremberg 

Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT, Marcos Martinho Avallone 

Pires - OAB:4626

 Intimar a parte autora para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls 268/285

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81255 Nr: 1891-72.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gregoria Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO CURVO 

GARCIA-PROCURADOR FEDERAL - OAB:6828

 Intimar a parte autora que os autos encontra-se em cartório para 

manifestação

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136893 Nr: 2745-90.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Nogueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaque Nunes Rondon, Maria Salete Alves 

Rondon, João Valter Ribeiro de Oliveira, Niracy Souza Ribeiro, Richard 

Satoshi Ejima, MARIA OLINDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, 

MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT, TADEU TREVISAN 

BUENO - OAB:6212/MT, Trevisan&salles Junior - OAB:

 Intimar parte exequente para no prazo legal manifestar sobre a juntada de 

ref.95

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93689 Nr: 2516-72.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenir José de Campos, Carmelita Clara Rondon de 

Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3.009, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 93689

DESPACHO

VISTOS,

Cosiderando a informação do perito à ref. 62, Intime-se o exequente por 

seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas 

pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72451 Nr: 1854-79.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Levino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 72451

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 145094 Nr: 6270-80.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM - PROCESSOS DE BENEFICIAMENTO E SERVIÇOS 

EM MINÉRIOS EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407, Clarissa Lopes Dias - OAB:12.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIG: 145094

DESPACHO

VISTOS,

Certifique-se a secretaria da vara se houve contestação.

Após, com ou sem manifestação, intime-se a parte autora, por meio de seu 

patrono, a fim de requerer o que entender de direito.

Com as providencias, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100165 Nr: 1791-49.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mardio de Almeida Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE FEIJÓ MACEDO - 

Procuiradora Federal - OAB:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando a divergência das planilhas de cálculos apresentadas pelas 

partes, REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial para apresentar 

cálculo atualizado, de acordo com sentença proferida Ref. 31 Ref.116 e 

Ref.131.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016892-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16 DE ABRIL DE 2018, ÁS 15:20 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016916-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILA ANTONIA AFRODILZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:30 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016926-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:40 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018442-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:00 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018486-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:10 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016917-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:10 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016920-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:30 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016886-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL IGOR DA COSTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:50 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017476-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ANTONIO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16 DE ABRIL DE 2018, ÀS 17:00 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018393-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 13:00 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018306-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 13:10 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016476-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE VANIL RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 13:20 HORAS

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87336 Nr: 7682-50.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meyre Rosa Rodrigues Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT, Willian Hideki Yamamura - OAB:MT 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, para providenciar o pagamento da 

complementação da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 

534,60 (quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), devendo 

o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pela Central de 

Pagamento de Diligências - CPD (site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso), regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87340 Nr: 7685-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA MARIA DE JESUS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, para providenciar o pagamento da 

complementação da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 

534,60 (quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), devendo 

o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pela Central de 

Pagamento de Diligências - CPD (site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso), regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53474 Nr: 2941-69.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUIZA TELES DOS SANTOS SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para consolidar a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos da autora e 
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autorizar a sua venda extrajudicial.Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, atento às disposições 

do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92590 Nr: 10742-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenice Alves de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Soares de Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Certifico para os devidos fins, que a carta precatória supra, não foi 

entregue ao Oficial de Justiça, em razão de ter chegado nesta secretaria 

sem tempo hábil para seu cumprimento, (audiência designada para o dia 

07/03/2018), razão pela qual faço os autos conclusos para deliberação. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44720 Nr: 616-58.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damião Soares Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação às fls.31/55.

Impugnação à fl. 57.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 

2018, às 15h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47976 Nr: 3755-18.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Ferraz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cecilio Daher - 

OAB:24831 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 SENTENÇA

GERSON FERRAZ DA SILVA ajuizou Ação declaratória de inexistência de 

relação contratual c/c danos morais em face do MUNICÍPIO DE 

CONFRESA-MT, ambos qualificados nos autos.

Embora devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, 

consoante certidão de fl. 62, a parte autora quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINGO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários pela parte autora, o qual arbitro equitativamente em 

R$ 1.000,00 (um mil reais). Esses valores só poderão ser cobrados se 

houver comprovação da modificação no estado econômico do vencido no 

prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, 

nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86484 Nr: 7111-79.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.AGATMA MOURA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:MG 96.864, JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A, SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:18879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi citado para no prazo de 

15 (quinze), pagar o débito exigido pela autora ou para, querendo, 

apresentar embargos monitórios, sob pena de não o fazendo o título, cuja 

satisfação é exigida, constituir-se em título executivo judicial e nada 

apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48028 Nr: 3805-44.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Leonardo Nunes da 

Costa - OAB:14072

 Decisão

Considerando o teor da Resolução n. 03/2017/TP, a qual definiu as 

competências as varas judiciais desta Comarca, passando a Segunda 

Vara a ter competência privativamente nos feitos afetos à Infância e 

Juventude, determino a redistribuição do presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53722 Nr: 3172-96.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Maria Alecrim de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

CLEUSA MARIA ALECRIM DE JESUS ajuizou Ação de auxílio doença, com 

pedido de conversão em aposentadoria por invalidez em face do INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Embora devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, 

consoante certidão de fl. 72, a parte autora quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINGO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 
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Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17628 Nr: 1472-27.2010.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Soares da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, Fabíula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 

22.819, Gustavo R. Goés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918, Luciano 

Boabaid Bertazzo - OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para pagamento da diligência do oficial 

de justiça.

"Considerando que a parte autora não foi agraciada com os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, e, em especial, tendo em vista que 

instituição financeira não providenciou o pagamento da diligência inerente 

à condução deste oficial, devolvo o mandado, sem o devido cumprimento.

 Nesse viés, considerando que o trajeto, ida e volta, compreendido entre a 

sede desta Comarca e o município de Confresa perfaz a distancia de 60 

quilômetros, solicito que a parte autora que providencie o pagamento da 

diligência deste Oficial, no valor de R$ 267,30 cujo boleto para pagamento 

pode ser retirado no endereço eletronico do Tribunal de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53276 Nr: 2767-60.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delfino Bernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16897, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

DELFINO BERNARDES DA SILVA ajuizou a presente ação na qual pleiteia o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em face do INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação às fls. 108/127.

Impugnação às fls. 128/134.

 Laudo médico pericial anexado às fls. 150/159.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como ponto controvertido, fixo a comprovação de efetivo 

exercício de atividade rural a fim de comprovar a condição de segurada 

especial da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 

2018, às 15h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47976 Nr: 3755-18.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Ferraz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cecilio Daher - 

OAB:24831 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Vistos em correição,

Aguarde-se os autos em cartório a devolução do Aviso de Recebimento 

(AR), pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo sem o retorno do AR, expeça-se novamente o 

documento.

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44204 Nr: 177-47.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira Arantes, Andreia Silva Machado 

Sandoval

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Barbosa de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Sergio Dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622/MT

 Certifico para os devidos fins, que a parte contrária foi intimada por meio 

de seu advogado, para apresentar contrarrazões e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64079 Nr: 946-50.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A MOREIRA COMERCIO - ME (COMERCIAL 

CATARINENSE), JANDIR SIBILIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a,s) Advogado(a,s) da parte autora para providenciar o 

pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 267,30 ( 

Duzentos e Sessenta e sete Reais e Trinta Centavos ) para cumprimento 

do segundo ato do mandado expedido nos autos, devendo o referido valor 

ser pago através de depósito identificado NA CONTA CORRENTE nº. 

6.835-7, AGÊNCIA 1149-5, BANCO BRADESCO S/A, em nome do Cartório 

Distribuidor, podendo ser enviado fax do recibo de depósito através do 

fone/fax (66) 3569-1216 CNPJ: 04.056.801/0001-20 Consigno que a 

quantia por Km. percorrido equivale a 3,55 (Três Reais e Cinquenta e 

Cinco Centavos).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-66.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010039-66.2014.8.11.0059 REQUERENTE: NALVA ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. NALVA ALVES DE SOUZA 

ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face de 

BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados nos autos. Alegou a parte 

autora, em síntese, que, no dia 29 de agosto de 2013, efetuou negócio de 
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compra e venda de um lote urbano com o Sr. Nelson Ricardo e entregou 

dois cheques pré-datados do banco demandado para efetivar o 

pagamento. Contudo, ante o cancelamento do negócio, solicitou a 

devolução dos cheques e, como isso não ocorreu, requereu a respectiva 

sustação por desacordo comercial, consoante documento anexo. Na 

sequência, descobriu que os referidos títulos haviam sido custodiados na 

instituição ré na conta bancária da Sr.ª Patiele Vieira Rocha, esposa do 

vendedor do imóvel. Em seguida, o banco requerido protestou os referidos 

cheques em 27.03.2014 e 10.04.2014, razão pela qual lhe causou 

prejuízos, de modo que requer indenização por danos morais e materiais. 

Juntou os documentos de fls. 03/08. Determinada a intimação para 

emendar a inicial, a autora apresentou documento de identidade e 

comprovante de endereço às fls. 21/23. Recebida a inicial, foi designada 

audiência de conciliação e determinada a citação (fl. 25). Citado, o banco 

demandado apresentou contestação às fls. 26/43, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de elementos probatórios 

mínimos acerca do dano moral supostamente sofrido. Impugnação às fls. 

48/52. Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera (fl. 54). 

Saneado o feito, foi determinada a intimação das partes para 

especificarem os elementos probatórios (fl. 55). A autora requereu o 

julgamento antecipado da lide (fls. 56/58) e o banco requerido a 

designação de audiência de instrução (fls. 62/63). Designada a solenidade 

(fl. 65), a mesma foi realizada, todavia, não houve apresentação de 

testemunhas e os autos permaneceram conclusos (fl. 66). Às fls. 69/70, a 

parte autora apresentou instrumento procuratório. Os autos retornaram 

conclusos. É o relatório. Decido. Da análise detida dos autos, observa-se 

que o pedido inicial NÃO merece prosperar, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, o artigo 25 da Lei do Cheque veda que o 

emitente oponha exceções em desfavor do endossatário, salvo se este 

tinha conhecimento do vício contido na cártula de crédito, in verbis: “Quem 

for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao 

portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou 

com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 

conscientemente em detrimento do devedor”. No caso em tela, a autora 

alegou que, ao desfazer negócio com o Sr. Nelson Ricardo, ele endossou 

os cheques para a Sr.ª Patiele Vieira Rocha, que custodiou os títulos em 

sua conta bancária junto ao banco requerido. Aduziu que o banco deveria 

realizar uma análise de crédito para identificar se o cliente possui 

idoneidade e capacidade financeira suficiente para amortizar a dívida, 

pois, assim, certamente teria evitado o prejuízo financeiro causado por 

sua financiada. Todavia, não consta nos autos que a reclamante notificou 

o banco endossatário que as cártulas de crédito, como alega na inicial, 

são oriundas de negociação contratual que posteriormente foi cancelada. 

Não há o que se falar em obrigação do endossatário em checar a 

regularidade do cheque, haja vista que os mesmos não foram furtados ou 

roubados, apenas sustados por oposição do devedor. Desse modo, pelos 

documentos juntados, conclui-se que a reclamante emitiu os cheques, no 

ano de 2013, que foram legalmente custodiados ao reclamado através de 

endosso translativo em branco, de modo que o título ficou ao portador, em 

nome da Sr.ª Patiele Vieira Rocha, cujos pagamentos foram sustados pela 

reclamante, o que justificou o protesto dos mesmos. Não há qualquer 

prova do alegado desacordo comercial, tampouco da má-fé da portadora 

do título. Nesse diapasão, estando em aberto os valores, pela sustação 

das cártulas de crédito, o encaminhamento das mesmas para protesto 

configura-se exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil). 

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO, 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVELIA – NÃO APLICAÇÃO DOS SEUS 

EFEITOS – INCIDÊNCIA DO ART. 320, I, DO CPC – PROTESTO DE CHEQUE 

ENTREGUE EM CUSTÓDIA – BANCO AUTORIZADO A COBRÁ-LO PARA 

AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O cheque constitui título 

cambial e, por ser autônomo, é de livre movimentação, valendo por si 

mesmo, sem ligação com a causa da emissão. Evidenciada a circulação 

das cambiais através do endosso e a operação realizada pela instituição 

bancária, amparada no contrato de desconto de cheques, descabe 

invocar perante o portador endossatário de boa-fé exceções pessoais, 

que seriam oponíveis apenas ao endossante, em face dos princípios da 

autonomia e abstração dos títulos de crédito. A instituição financeira age 

em exercício regular do direito ao encaminhar o título, que lhe foi entregue 

via endosso translativo, ao protesto.” (TJMT, Ap 148875/2012, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 21/08/2013, Publicado no DJE 29/08/2013). No tocante ao prazo para 

protesto dos cheques, a autora, com base no art. 48 da Lei n. 7.357/85, 

sustentou que emitiu os cheques em 29.08.2013, pré-datados para 

18.11.2013 e 30.11.2013, respectivamente, sendo que, em virtude de 

desajuste comercial, os cheques foram sustados e apenas em 27.03.2014 

e 10.04.2014 os títulos foram levados a protesto pela parte requerida, 

sendo ato ilegal, visto que ocorrido após o prazo para apresentação da 

cártula. Sobre o assunto, insta salientar que é legítimo o protesto de 

cheque após o término do prazo de apresentação, desde que não 

escoado o prazo de execução, consoante precedente do Superior 

Tribunal de Justiça, a saber: “RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROTESTO REALIZADO APÓS PRAZO DE 

APRESENTAÇÃO, MAS ANTES DE ESGOTADO O LAPSO PRESCRICIONAL 

DA AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. LEGALIDADE. 1. O protesto tem por 

finalidade precípua comprovar o inadimplemento de obrigação originada em 

título ou em outro documento de dívida. 2. É legítimo o protesto de cheque 

efetuado depois do prazo de apresentação previsto no art. 48, caput, da 

Lei n. 7.357/85, desde que não escoado o prazo prescricional relativo à 

ação cambial de execução. 3. A exigência de realização do protesto antes 

de expirado o prazo de apresentação do cheque é dirigida apenas ao 

protesto obrigatório à propositura da execução do título, nos termos dos 

arts. 47 e 48 da Lei n. 7.357/85. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp 

1297797/MG. Terceira Turma. Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA. Data do Julgamento: 24/02/2015). Nesse contexto, mesmo que 

tenha transcorrido o prazo para apresentação do cheque, não havia 

esgotado o prazo de 06(seis) meses para o ajuizamento da ação de 

execução, estando o título revestido das características de certeza e 

exigibilidade, motivo pelo qual não há como considerar indevidos os 

protestos efetuados pelo banco demandado. Ressalte-se que, conforme 

exposto no voto do Ministro João Otávio de Noronha, no julgamento do 

Recurso Especial acima transcrito “a exigência de realização do protesto 

antes de expirado o prazo de apresentação previsto no art. 48 da Lei n. 

7.357/85 é dirigida apenas ao protesto necessário, isto é, contra os 

coobrigados, para o exercício do direito de regresso, e não em relação ao 

emitente do título. Nada impede, portanto, o protesto facultativo do cheque, 

mesmo que apresentado depois do prazo mencionado no art. 48, c/c o art. 

33, ambos da Lei n. 7.357/85. Isso porque o protesto do título pode ser 

utilizado pelo credor com outras finalidades que não o ajuizamento da 

ação de execução do título executivo. Findo o prazo previsto no caput do 

art. 48 da Lei n. 7.357/85, o credor tem a faculdade de cobrar seu crédito 

por outros meios, sendo legítima a realização do protesto”. In casu, o 

protesto foi efetivado contra a reclamante, emitente do título, por 

conseguinte, reconhecida a legitimidade dos protestos efetuados após a 

data de apresentação dos cheques, não se configuram no caso os danos 

morais e materiais requeridos na inicial. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

art. 487, inciso I, Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-66.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010039-66.2014.8.11.0059 REQUERENTE: NALVA ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. NALVA ALVES DE SOUZA 

ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face de 

BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados nos autos. Alegou a parte 

autora, em síntese, que, no dia 29 de agosto de 2013, efetuou negócio de 

compra e venda de um lote urbano com o Sr. Nelson Ricardo e entregou 

dois cheques pré-datados do banco demandado para efetivar o 

pagamento. Contudo, ante o cancelamento do negócio, solicitou a 

devolução dos cheques e, como isso não ocorreu, requereu a respectiva 
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sustação por desacordo comercial, consoante documento anexo. Na 

sequência, descobriu que os referidos títulos haviam sido custodiados na 

instituição ré na conta bancária da Sr.ª Patiele Vieira Rocha, esposa do 

vendedor do imóvel. Em seguida, o banco requerido protestou os referidos 

cheques em 27.03.2014 e 10.04.2014, razão pela qual lhe causou 

prejuízos, de modo que requer indenização por danos morais e materiais. 

Juntou os documentos de fls. 03/08. Determinada a intimação para 

emendar a inicial, a autora apresentou documento de identidade e 

comprovante de endereço às fls. 21/23. Recebida a inicial, foi designada 

audiência de conciliação e determinada a citação (fl. 25). Citado, o banco 

demandado apresentou contestação às fls. 26/43, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de elementos probatórios 

mínimos acerca do dano moral supostamente sofrido. Impugnação às fls. 

48/52. Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera (fl. 54). 

Saneado o feito, foi determinada a intimação das partes para 

especificarem os elementos probatórios (fl. 55). A autora requereu o 

julgamento antecipado da lide (fls. 56/58) e o banco requerido a 

designação de audiência de instrução (fls. 62/63). Designada a solenidade 

(fl. 65), a mesma foi realizada, todavia, não houve apresentação de 

testemunhas e os autos permaneceram conclusos (fl. 66). Às fls. 69/70, a 

parte autora apresentou instrumento procuratório. Os autos retornaram 

conclusos. É o relatório. Decido. Da análise detida dos autos, observa-se 

que o pedido inicial NÃO merece prosperar, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, o artigo 25 da Lei do Cheque veda que o 

emitente oponha exceções em desfavor do endossatário, salvo se este 

tinha conhecimento do vício contido na cártula de crédito, in verbis: “Quem 

for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao 

portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou 

com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 

conscientemente em detrimento do devedor”. No caso em tela, a autora 

alegou que, ao desfazer negócio com o Sr. Nelson Ricardo, ele endossou 

os cheques para a Sr.ª Patiele Vieira Rocha, que custodiou os títulos em 

sua conta bancária junto ao banco requerido. Aduziu que o banco deveria 

realizar uma análise de crédito para identificar se o cliente possui 

idoneidade e capacidade financeira suficiente para amortizar a dívida, 

pois, assim, certamente teria evitado o prejuízo financeiro causado por 

sua financiada. Todavia, não consta nos autos que a reclamante notificou 

o banco endossatário que as cártulas de crédito, como alega na inicial, 

são oriundas de negociação contratual que posteriormente foi cancelada. 

Não há o que se falar em obrigação do endossatário em checar a 

regularidade do cheque, haja vista que os mesmos não foram furtados ou 

roubados, apenas sustados por oposição do devedor. Desse modo, pelos 

documentos juntados, conclui-se que a reclamante emitiu os cheques, no 

ano de 2013, que foram legalmente custodiados ao reclamado através de 

endosso translativo em branco, de modo que o título ficou ao portador, em 

nome da Sr.ª Patiele Vieira Rocha, cujos pagamentos foram sustados pela 

reclamante, o que justificou o protesto dos mesmos. Não há qualquer 

prova do alegado desacordo comercial, tampouco da má-fé da portadora 

do título. Nesse diapasão, estando em aberto os valores, pela sustação 

das cártulas de crédito, o encaminhamento das mesmas para protesto 

configura-se exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil). 

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO, 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVELIA – NÃO APLICAÇÃO DOS SEUS 

EFEITOS – INCIDÊNCIA DO ART. 320, I, DO CPC – PROTESTO DE CHEQUE 

ENTREGUE EM CUSTÓDIA – BANCO AUTORIZADO A COBRÁ-LO PARA 

AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O cheque constitui título 

cambial e, por ser autônomo, é de livre movimentação, valendo por si 

mesmo, sem ligação com a causa da emissão. Evidenciada a circulação 

das cambiais através do endosso e a operação realizada pela instituição 

bancária, amparada no contrato de desconto de cheques, descabe 

invocar perante o portador endossatário de boa-fé exceções pessoais, 

que seriam oponíveis apenas ao endossante, em face dos princípios da 

autonomia e abstração dos títulos de crédito. A instituição financeira age 

em exercício regular do direito ao encaminhar o título, que lhe foi entregue 

via endosso translativo, ao protesto.” (TJMT, Ap 148875/2012, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 21/08/2013, Publicado no DJE 29/08/2013). No tocante ao prazo para 

protesto dos cheques, a autora, com base no art. 48 da Lei n. 7.357/85, 

sustentou que emitiu os cheques em 29.08.2013, pré-datados para 

18.11.2013 e 30.11.2013, respectivamente, sendo que, em virtude de 

desajuste comercial, os cheques foram sustados e apenas em 27.03.2014 

e 10.04.2014 os títulos foram levados a protesto pela parte requerida, 

sendo ato ilegal, visto que ocorrido após o prazo para apresentação da 

cártula. Sobre o assunto, insta salientar que é legítimo o protesto de 

cheque após o término do prazo de apresentação, desde que não 

escoado o prazo de execução, consoante precedente do Superior 

Tribunal de Justiça, a saber: “RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROTESTO REALIZADO APÓS PRAZO DE 

APRESENTAÇÃO, MAS ANTES DE ESGOTADO O LAPSO PRESCRICIONAL 

DA AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. LEGALIDADE. 1. O protesto tem por 

finalidade precípua comprovar o inadimplemento de obrigação originada em 

título ou em outro documento de dívida. 2. É legítimo o protesto de cheque 

efetuado depois do prazo de apresentação previsto no art. 48, caput, da 

Lei n. 7.357/85, desde que não escoado o prazo prescricional relativo à 

ação cambial de execução. 3. A exigência de realização do protesto antes 

de expirado o prazo de apresentação do cheque é dirigida apenas ao 

protesto obrigatório à propositura da execução do título, nos termos dos 

arts. 47 e 48 da Lei n. 7.357/85. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp 

1297797/MG. Terceira Turma. Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA. Data do Julgamento: 24/02/2015). Nesse contexto, mesmo que 

tenha transcorrido o prazo para apresentação do cheque, não havia 

esgotado o prazo de 06(seis) meses para o ajuizamento da ação de 

execução, estando o título revestido das características de certeza e 

exigibilidade, motivo pelo qual não há como considerar indevidos os 

protestos efetuados pelo banco demandado. Ressalte-se que, conforme 

exposto no voto do Ministro João Otávio de Noronha, no julgamento do 

Recurso Especial acima transcrito “a exigência de realização do protesto 

antes de expirado o prazo de apresentação previsto no art. 48 da Lei n. 

7.357/85 é dirigida apenas ao protesto necessário, isto é, contra os 

coobrigados, para o exercício do direito de regresso, e não em relação ao 

emitente do título. Nada impede, portanto, o protesto facultativo do cheque, 

mesmo que apresentado depois do prazo mencionado no art. 48, c/c o art. 

33, ambos da Lei n. 7.357/85. Isso porque o protesto do título pode ser 

utilizado pelo credor com outras finalidades que não o ajuizamento da 

ação de execução do título executivo. Findo o prazo previsto no caput do 

art. 48 da Lei n. 7.357/85, o credor tem a faculdade de cobrar seu crédito 

por outros meios, sendo legítima a realização do protesto”. In casu, o 

protesto foi efetivado contra a reclamante, emitente do título, por 

conseguinte, reconhecida a legitimidade dos protestos efetuados após a 

data de apresentação dos cheques, não se configuram no caso os danos 

morais e materiais requeridos na inicial. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

art. 487, inciso I, Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES OAB - MS0012117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000022-51.2018.8.11.0059 REQUERENTE: RONEY DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 02 de Abril de 2018, às 13h30min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES OAB - MS0012117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000022-51.2018.8.11.0059 REQUERENTE: RONEY DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 02 de Abril de 2018, às 13h30min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-23.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY VANDERLEY NOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHOPFATO COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010059-23.2015.8.11.0059 REQUERENTE: WESLLEY 

VANDERLEY NOLETO REQUERIDO: SHOPFATO COMERCIO ELETRONICO 

S.A. WESLLEY VANDERLEY NOLETO ajuizou ação de obrigação de fazer 

c/c indenizatória por danos morais em face de SHOPFATO COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S.A., ambos devidamente qualificados. Juntou os 

documentos de fls. 03/09. Por meio da decisão de fl. 16, a inicial foi 

recebida, sendo designada audiência de conciliação nos autos. Citada, a 

empresa ré apresentou contestação às fls. 30/48, ocasião em que alegou 

preliminarmente a ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realizada a audiência de conciliação, 

esta restou infrutífera e a parte reclamante requereu prazo para juntar 

documentos (fl. 50). O autor anexou os documentos de fls. 52/53 e 

apresentou impugnação às fls. 55/61. Determinada a intimação para 

especificação de elementos probatórios, as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (fls. 62/67). À fl. 77, a parte reclamante 

reiterou o pedido para julgamento do processo. Em seguida, os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito 

se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no 

estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar 

fase instrutória (CPC, 355, I). DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

No sistema do Código de Defesa do Consumidor, respondem pelo vício de 

inadequação do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no 

mercado, desde o fabricante, que elaborou o produto, até o 

estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, responsáveis 

solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem, inteligência do 

artigo 18 do CDC. Importante registrar que a doutrina diferencia os termos 

“vício” e “defeito”, ou seja, vício pertence ao produto ou serviço, 

tornando-o inadequado, mas que não atinge o consumidor ou outras 

pessoas, por exemplo, a televisão adquirida que funciona mal. Já o defeito 

é o vício acrescido de um problema extra. O defeito não só gera uma 

inadequação do produto ou serviço, mas um dano ao consumidor ou a 

outras pessoas, por exemplo, televisão que explode causando danos a 

pessoas. Nesse sentido, há vício sem defeito, mas não defeito sem vício. 

Os defeitos é que geram acidentes de consumo, sendo disciplinados nos 

arts. 12 a 14. Por sua vez, os vícios são tratados nos arts. 18 a 25. No 

caso em tela, cuida-se de vícios de adequação, em que o produto 

adquirido da ré não correspondeu à expectativa gerada pelo consumidor 

quando da utilização ou fruição, de modo que deve ser aplicada a regra do 

artigo 18, do CDC, que estabelece a responsabilidade de todos os agentes 

e de forma solidária, por conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva do comerciante. Assim, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO. 

Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de 

direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, 

por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise 

detida dos autos, vislumbro que o pedido inicial merece prosperar em 

parte, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, cumpre salientar 

que a relação jurídica descrita nos autos se submete às regras do artigo 

18, da Lei 8.078/90, pois as partes se enquadram nos conceitos de 

fornecedor e consumidor, devendo, pois, a presente demanda ser 

analisada sob o enfoque da responsabilidade objetiva. Veja-se: “Art. 18. 

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes 

viciadas.” No caso em apreço, mostra-se incontroverso nos autos que o 

reclamante adquiriu junto à empresa requerida SHOPFATO COMÉRCIO 

ELETRÕNICO S.A. o seguinte produto TV MONITOR LG LED 28 (fl. 52). 

Ocorre que referido aparelho apresentou defeitos que o tornou 

imprestável para o uso a que se destinava, o que resultou em várias 

tentativas de solução do problema junto à empresa autorizada para o 

conserto, sem, contudo, lograr êxito. Registre-se, inclusive, que o autor 

efetivou contato telefônico em diversas datas junto às atendentes da LG e 

da SHOPFATO, anotando os números de protocolo, todavia, restando 

infrutíferas tais tentativas (fl. 53), pois não obteve o conserto do produto. 

Também restou incontroverso que o problema perdura por mais de meses 

sem qualquer solução. Assim, constatados os defeitos no aparelho 

adquirido pelo consumidor, bem como, havendo reclamação junto à 

empresa autorizada, sem qualquer solução, outra alternativa não restou 

ao autor senão a de ajuizar a presente demanda, pleiteando a restituição 

do valor pago pelo aparelho, bem como indenização por danos morais. 

Insta ressaltar que a empresa ré ao contestar, informou que cumpriu com 

sua obrigação perante o consumidor, pois entregou a mercadoria 

corretamente e que a promessa de restituição foi feita pelo fabricante do 

produto, sendo que não é responsável pelos defeitos de fabricação, 

tampouco pela disponibilização de peças para consertos à assistência 

técnica. Todavia, no presente caso, entende-se que no sistema do Código 

de Defesa do Consumidor respondem pelo vício do produto todos aqueles 

que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante que elaborou o 

produto, até o estabelecimento comercial que contratou a venda com o 

consumidor ,  responsáve is  so l idár ios  pe la  garan t ia  de 

qualidade-adequação do bem. Assim, caracterizado os danos materiais 

através de comprovação do efetivo prejuízo material e pecuniário em 

decorrência do vício de adequação, deve ser o autor restituído do valor 

desembolsado na forma simples, ensejando a devolução em dobro tão 

somente quando verificado má-fé do fornecedor, o que não restou 

caracterizado no caso. Nessa linha, não tendo a empresa requerida 

apresentada prova contrária à alegação do reclamante de que o vício do 

produto não foi sanado, mesmo depois das diversas tentativas de 

solicitação de reparo, entende-se que deve ser restituído o valor pago 

pelo produto, vez que o vício apresentado inviabiliza a sua utilização. O 

artigo 18 do CDC deixa claro que cabe ao consumidor optar por ter a 

restituição do dinheiro pago pelo produto, ou ter a sua substituição por 

outro da mesma espécie, em caso de o vício não ser sanado no prazo 

máximo de trinta dias. Outrossim, não restou comprovado que o 

fornecedor agiu de má-fé ou tenha submetido o autor ao ridículo, razão 

pela qual a devolução em dobro não procede. No tocante ao pedido de 

dano moral, é consabido que, para a configuração da responsabilidade 

civil, há que se verificar os pressupostos tidos como necessários e 

essenciais. Primeiro, é necessário que haja uma conduta (ação) comissiva 

ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, 

que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela 

conduta do agente. Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso 

deve estar presente um liame, sendo esse o fato gerador da 

responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima deve ser 

consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o 

nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil 
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estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com 

imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e cometendo, 

por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a 

repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o prejuízo 

proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No presente caso, 

contata-se que o pedido de indenização tem como causar de pedir não só 

o vício do produto, mas também da assistência não prestada ao 

consumidor em razão do defeito constatado, seja pelo reparo ou pela 

troca do produto. Nesse contexto, resta configurada a prática de ato ilícito 

pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos 

morais suportados pelo reclamante. Nesse sentido, os seguintes julgados: 

“EMENTA - RECURSO INOMINADO. APARELHO DE AR CONDICIONADO. 

VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Aparelho de ar condicionado adquirido no estabelecimento 

comercial requerido que apresentou vício de fabricação desde sua 

aquisição, não tendo sido o vício sanado dentro do trintídio legal. A 

doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um 

dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Levando em consideração a aplicação da legislação especial ao caso em 

tela, impõe-se a responsabilização da fornecedora e do comerciante na 

forma objetiva, o que significa a dispensa da prova de culpa para restar 

evidenciado o dever de indenizar, bastando a existência do dano e do 

nexo de causalidade, que restaram demonstrados no caso dos autos. A 

frustração, a interrupção do uso do aparelho por vício inesperado, a 

busca pela solução do impasse não encontrada via extrajudicial, ensejam 

o dever de indenizar. O dano moral além de servir como reparação do 

prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento 

didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos 

comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação 

em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. (...)” - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 103422520148110058/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016. “RECURSO INOMINADO - VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO - 

MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURADA - DANOS MORAL E 

MATERIAL - CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Na 

responsabilidade por vício do produto, o fornecedor responde 

solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do serviço e 

caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor 

desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo 

de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema 

solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato 

que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido. Mantém-se 

a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade.” (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da 

publicação no DJE 09/05/2012). No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Reclamada à devolução da quantia paga, cujo montante é de R$ 578,34 

(quinhentos e setenta oito reais e trinta e quatro centavos), atualizado 

monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

desde a data do pagamento. Ao mesmo tempo, CONDENO a empresa Ré 

ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir 

desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data do evento danoso (29.11.2014) - Súmula 54 do STJ. 

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010059-23.2015.8.11.0059 REQUERENTE: WESLLEY 

VANDERLEY NOLETO REQUERIDO: SHOPFATO COMERCIO ELETRONICO 

S.A. WESLLEY VANDERLEY NOLETO ajuizou ação de obrigação de fazer 

c/c indenizatória por danos morais em face de SHOPFATO COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S.A., ambos devidamente qualificados. Juntou os 

documentos de fls. 03/09. Por meio da decisão de fl. 16, a inicial foi 

recebida, sendo designada audiência de conciliação nos autos. Citada, a 

empresa ré apresentou contestação às fls. 30/48, ocasião em que alegou 

preliminarmente a ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realizada a audiência de conciliação, 

esta restou infrutífera e a parte reclamante requereu prazo para juntar 

documentos (fl. 50). O autor anexou os documentos de fls. 52/53 e 

apresentou impugnação às fls. 55/61. Determinada a intimação para 

especificação de elementos probatórios, as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (fls. 62/67). À fl. 77, a parte reclamante 

reiterou o pedido para julgamento do processo. Em seguida, os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito 

se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no 

estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar 

fase instrutória (CPC, 355, I). DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

No sistema do Código de Defesa do Consumidor, respondem pelo vício de 

inadequação do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no 

mercado, desde o fabricante, que elaborou o produto, até o 

estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, responsáveis 

solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem, inteligência do 

artigo 18 do CDC. Importante registrar que a doutrina diferencia os termos 

“vício” e “defeito”, ou seja, vício pertence ao produto ou serviço, 

tornando-o inadequado, mas que não atinge o consumidor ou outras 

pessoas, por exemplo, a televisão adquirida que funciona mal. Já o defeito 

é o vício acrescido de um problema extra. O defeito não só gera uma 

inadequação do produto ou serviço, mas um dano ao consumidor ou a 

outras pessoas, por exemplo, televisão que explode causando danos a 

pessoas. Nesse sentido, há vício sem defeito, mas não defeito sem vício. 

Os defeitos é que geram acidentes de consumo, sendo disciplinados nos 

arts. 12 a 14. Por sua vez, os vícios são tratados nos arts. 18 a 25. No 

caso em tela, cuida-se de vícios de adequação, em que o produto 

adquirido da ré não correspondeu à expectativa gerada pelo consumidor 

quando da utilização ou fruição, de modo que deve ser aplicada a regra do 

artigo 18, do CDC, que estabelece a responsabilidade de todos os agentes 

e de forma solidária, por conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva do comerciante. Assim, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO. 

Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de 
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direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, 

por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise 

detida dos autos, vislumbro que o pedido inicial merece prosperar em 

parte, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, cumpre salientar 

que a relação jurídica descrita nos autos se submete às regras do artigo 

18, da Lei 8.078/90, pois as partes se enquadram nos conceitos de 

fornecedor e consumidor, devendo, pois, a presente demanda ser 

analisada sob o enfoque da responsabilidade objetiva. Veja-se: “Art. 18. 

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes 

viciadas.” No caso em apreço, mostra-se incontroverso nos autos que o 

reclamante adquiriu junto à empresa requerida SHOPFATO COMÉRCIO 

ELETRÕNICO S.A. o seguinte produto TV MONITOR LG LED 28 (fl. 52). 

Ocorre que referido aparelho apresentou defeitos que o tornou 

imprestável para o uso a que se destinava, o que resultou em várias 

tentativas de solução do problema junto à empresa autorizada para o 

conserto, sem, contudo, lograr êxito. Registre-se, inclusive, que o autor 

efetivou contato telefônico em diversas datas junto às atendentes da LG e 

da SHOPFATO, anotando os números de protocolo, todavia, restando 

infrutíferas tais tentativas (fl. 53), pois não obteve o conserto do produto. 

Também restou incontroverso que o problema perdura por mais de meses 

sem qualquer solução. Assim, constatados os defeitos no aparelho 

adquirido pelo consumidor, bem como, havendo reclamação junto à 

empresa autorizada, sem qualquer solução, outra alternativa não restou 

ao autor senão a de ajuizar a presente demanda, pleiteando a restituição 

do valor pago pelo aparelho, bem como indenização por danos morais. 

Insta ressaltar que a empresa ré ao contestar, informou que cumpriu com 

sua obrigação perante o consumidor, pois entregou a mercadoria 

corretamente e que a promessa de restituição foi feita pelo fabricante do 

produto, sendo que não é responsável pelos defeitos de fabricação, 

tampouco pela disponibilização de peças para consertos à assistência 

técnica. Todavia, no presente caso, entende-se que no sistema do Código 

de Defesa do Consumidor respondem pelo vício do produto todos aqueles 

que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante que elaborou o 

produto, até o estabelecimento comercial que contratou a venda com o 

consumidor ,  responsáve is  so l idár ios  pe la  garan t ia  de 

qualidade-adequação do bem. Assim, caracterizado os danos materiais 

através de comprovação do efetivo prejuízo material e pecuniário em 

decorrência do vício de adequação, deve ser o autor restituído do valor 

desembolsado na forma simples, ensejando a devolução em dobro tão 

somente quando verificado má-fé do fornecedor, o que não restou 

caracterizado no caso. Nessa linha, não tendo a empresa requerida 

apresentada prova contrária à alegação do reclamante de que o vício do 

produto não foi sanado, mesmo depois das diversas tentativas de 

solicitação de reparo, entende-se que deve ser restituído o valor pago 

pelo produto, vez que o vício apresentado inviabiliza a sua utilização. O 

artigo 18 do CDC deixa claro que cabe ao consumidor optar por ter a 

restituição do dinheiro pago pelo produto, ou ter a sua substituição por 

outro da mesma espécie, em caso de o vício não ser sanado no prazo 

máximo de trinta dias. Outrossim, não restou comprovado que o 

fornecedor agiu de má-fé ou tenha submetido o autor ao ridículo, razão 

pela qual a devolução em dobro não procede. No tocante ao pedido de 

dano moral, é consabido que, para a configuração da responsabilidade 

civil, há que se verificar os pressupostos tidos como necessários e 

essenciais. Primeiro, é necessário que haja uma conduta (ação) comissiva 

ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, 

que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela 

conduta do agente. Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso 

deve estar presente um liame, sendo esse o fato gerador da 

responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima deve ser 

consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o 

nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil 

estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com 

imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e cometendo, 

por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a 

repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o prejuízo 

proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No presente caso, 

contata-se que o pedido de indenização tem como causar de pedir não só 

o vício do produto, mas também da assistência não prestada ao 

consumidor em razão do defeito constatado, seja pelo reparo ou pela 

troca do produto. Nesse contexto, resta configurada a prática de ato ilícito 

pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos 

morais suportados pelo reclamante. Nesse sentido, os seguintes julgados: 

“EMENTA - RECURSO INOMINADO. APARELHO DE AR CONDICIONADO. 

VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Aparelho de ar condicionado adquirido no estabelecimento 

comercial requerido que apresentou vício de fabricação desde sua 

aquisição, não tendo sido o vício sanado dentro do trintídio legal. A 

doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um 

dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Levando em consideração a aplicação da legislação especial ao caso em 

tela, impõe-se a responsabilização da fornecedora e do comerciante na 

forma objetiva, o que significa a dispensa da prova de culpa para restar 

evidenciado o dever de indenizar, bastando a existência do dano e do 

nexo de causalidade, que restaram demonstrados no caso dos autos. A 

frustração, a interrupção do uso do aparelho por vício inesperado, a 

busca pela solução do impasse não encontrada via extrajudicial, ensejam 

o dever de indenizar. O dano moral além de servir como reparação do 

prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento 

didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos 

comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação 

em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. (...)” - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 103422520148110058/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016. “RECURSO INOMINADO - VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO - 

MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURADA - DANOS MORAL E 

MATERIAL - CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Na 

responsabilidade por vício do produto, o fornecedor responde 

solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do serviço e 

caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor 

desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo 

de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema 

solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato 

que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido. Mantém-se 

a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade.” (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da 

publicação no DJE 09/05/2012). No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 
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Reclamada à devolução da quantia paga, cujo montante é de R$ 578,34 

(quinhentos e setenta oito reais e trinta e quatro centavos), atualizado 

monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

desde a data do pagamento. Ao mesmo tempo, CONDENO a empresa Ré 

ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir 

desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data do evento danoso (29.11.2014) - Súmula 54 do STJ. 

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010058-38.2015.8.11.0059 REQUERENTE: WESLLEY 

VANDERLEY NOLETO REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA 

WESLLEY VANDERLEY NOLETO ajuizou ação de obrigação de fazer c/c 

indenizatória por danos morais em face de LG ELETRONICS DO BRASIL 

LTDA, ambos devidamente qualificados. Juntou os documentos de fls. 

08/14. Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (fl. 21), 

ante a ausência da parte reclamada. Houve manifestação da parte autora 

às fls. 24/30, pugnando pelo reconhecimento da revelia. Às fls. 31/57, a 

requerida alegou que apenas foi intimada após a realização da audiência e 

requereu a sua redesignação, oportunidade em que juntou os atos 

constitutivos da empresa, carta de citação e cópia da inicial. Determinada 

a intimação das partes para especificação dos elementos probatórios, às 

fls. 65/68, o autor requereu o julgamento antecipado da lide. Não consta 

manifestação da empresa ré. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria 

unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se 

encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 

355, I). Da análise detida dos autos, vislumbro que o pedido inicial merece 

prosperar em parte, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, 

trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as regras 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

12, in verbis: “Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou 

estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, 

fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus 

produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua utilização e riscos.” Nesse contexto, é cediço que em se tratando de 

responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, bastando, para 

caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 12 do CDC 

que seja demonstrado o defeito do produto, a comprovação do dano e do 

nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor somente é elidida 

se demonstrado que não colocou o produto no mercado ou que, embora 

haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste ou culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro, competindo à parte reclamada provar a 

existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade (inversão 

do ônus probatório). No caso em apreço, mostra-se incontroverso nos 

autos que o reclamante adquiriu um produto fabricado pela empresa 

requerida LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. Denominado: TV MONITOR 

LG LED 28 (fl. 10). Ocorre que referido aparelho apresentou defeitos que 

o tornou imprestável para o uso a que se destinava, o que resultou em 

várias tentativas de solução do problema junto à empresa autorizada para 

o conserto, sem, contudo, lograr êxito. Registre-se, inclusive, que o autor 

efetivou contato telefônico em diversas datas junto aos atendentes da LG, 

anotando os números de protocolo, todavia, restando infrutíferas tais 

tentativas (fl. 22), pois não obteve o conserto do produto. Também restou 

incontroverso que o problema perdura por mais de meses sem qualquer 

solução. Assim, constatados os defeitos no aparelho adquirido pelo 

consumidor, bem como, havendo reclamação junto à empresa autorizada, 

sem qualquer solução, outra alternativa não restou ao autor senão a de 

ajuizar a presente demanda, pleiteando a restituição do valor pago pelo 

aparelho, bem como indenização por danos morais. Insta ressaltar que a 

empresa ré, ao manifestar nos autos, se limitou a argumentar a 

impossibilidade de participar na audiência designada e mesmo com a sua 

intimação posterior para apresentar provas, permaneceu inerte (Mov. 32), 

tanto que foi reconhecida a revelia nos autos. Outrossim, em relação à 

devolução da quantia paga, vale registrar que o reclamante também 

ajuizou ação em face do comerciante do produto em tela, a empresa 

S h o p f a t o  C o m é r c i o  E l e t r ô n i c o  S . A . ,  a u t o s  s o b  n . 

8010059-23.2015.8.11.0059, para a qual pagou o valor cobrado pela 

mercadoria, sendo certo que, nesta data, foi condenada a restituir ao 

consumidor a quantia paga, motivo pelo qual, deixo de determinar neste 

feito. No tocante ao pedido de dano moral, é consabido que, para a 

configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, é 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". Contata-se que o pedido de indenização tem como causar de 

pedir não só o vício do produto, mas também da assistência não prestada 

ao consumidor em razão do defeito constatado, seja pelo reparo ou pela 

troca do produto. Nessa linha, o artigo 18 do CDC deixa claro que cabe ao 

consumidor optar por ter a restituição do dinheiro pago pelo produto, ou ter 

a sua substituição por outro da mesma espécie, em caso de o vício não 

ser sanado no prazo máximo de trinta dias. Desse modo, resta 

configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu 

dever de indenizar os danos morais suportados pelo reclamante. Nesse 

sentido: “EMENTA - RECURSO INOMINADO. APARELHO DE AR 

CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Aparelho de ar condicionado adquirido no 

estabelecimento comercial requerido que apresentou vício de fabricação 

desde sua aquisição, não tendo sido o vício sanado dentro do trintídio 

legal. A doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo 

como um dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Levando em consideração a aplicação da legislação especial 

ao caso em tela, impõe-se a responsabilização da fornecedora e do 

comerciante na forma objetiva, o que significa a dispensa da prova de 

culpa para restar evidenciado o dever de indenizar, bastando a existência 

do dano e do nexo de causalidade, que restaram demonstrados no caso 

dos autos. A frustração, a interrupção do uso do aparelho por vício 

inesperado, a busca pela solução do impasse não encontrada via 

extrajudicial, ensejam o dever de indenizar. O dano moral além de servir 

como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve 

também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os 

estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não 

só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de 

consumo. (...).” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

103422520148110058/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016). No que diz respeito ao quantum 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 842 de 924



indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a empresa 

LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. ao pagamento de indenização por 

danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente 

corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do 

STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso (29.11.2014) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010058-38.2015.8.11.0059 REQUERENTE: WESLLEY 

VANDERLEY NOLETO REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA 

WESLLEY VANDERLEY NOLETO ajuizou ação de obrigação de fazer c/c 

indenizatória por danos morais em face de LG ELETRONICS DO BRASIL 

LTDA, ambos devidamente qualificados. Juntou os documentos de fls. 

08/14. Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (fl. 21), 

ante a ausência da parte reclamada. Houve manifestação da parte autora 

às fls. 24/30, pugnando pelo reconhecimento da revelia. Às fls. 31/57, a 

requerida alegou que apenas foi intimada após a realização da audiência e 

requereu a sua redesignação, oportunidade em que juntou os atos 

constitutivos da empresa, carta de citação e cópia da inicial. Determinada 

a intimação das partes para especificação dos elementos probatórios, às 

fls. 65/68, o autor requereu o julgamento antecipado da lide. Não consta 

manifestação da empresa ré. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria 

unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se 

encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 

355, I). Da análise detida dos autos, vislumbro que o pedido inicial merece 

prosperar em parte, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, 

trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as regras 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

12, in verbis: “Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou 

estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, 

fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus 

produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua utilização e riscos.” Nesse contexto, é cediço que em se tratando de 

responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, bastando, para 

caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 12 do CDC 

que seja demonstrado o defeito do produto, a comprovação do dano e do 

nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor somente é elidida 

se demonstrado que não colocou o produto no mercado ou que, embora 

haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste ou culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro, competindo à parte reclamada provar a 

existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade (inversão 

do ônus probatório). No caso em apreço, mostra-se incontroverso nos 

autos que o reclamante adquiriu um produto fabricado pela empresa 

requerida LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. Denominado: TV MONITOR 

LG LED 28 (fl. 10). Ocorre que referido aparelho apresentou defeitos que 

o tornou imprestável para o uso a que se destinava, o que resultou em 

várias tentativas de solução do problema junto à empresa autorizada para 

o conserto, sem, contudo, lograr êxito. Registre-se, inclusive, que o autor 

efetivou contato telefônico em diversas datas junto aos atendentes da LG, 

anotando os números de protocolo, todavia, restando infrutíferas tais 

tentativas (fl. 22), pois não obteve o conserto do produto. Também restou 

incontroverso que o problema perdura por mais de meses sem qualquer 

solução. Assim, constatados os defeitos no aparelho adquirido pelo 

consumidor, bem como, havendo reclamação junto à empresa autorizada, 

sem qualquer solução, outra alternativa não restou ao autor senão a de 

ajuizar a presente demanda, pleiteando a restituição do valor pago pelo 

aparelho, bem como indenização por danos morais. Insta ressaltar que a 

empresa ré, ao manifestar nos autos, se limitou a argumentar a 

impossibilidade de participar na audiência designada e mesmo com a sua 

intimação posterior para apresentar provas, permaneceu inerte (Mov. 32), 

tanto que foi reconhecida a revelia nos autos. Outrossim, em relação à 

devolução da quantia paga, vale registrar que o reclamante também 

ajuizou ação em face do comerciante do produto em tela, a empresa 

S h o p f a t o  C o m é r c i o  E l e t r ô n i c o  S . A . ,  a u t o s  s o b  n . 

8010059-23.2015.8.11.0059, para a qual pagou o valor cobrado pela 

mercadoria, sendo certo que, nesta data, foi condenada a restituir ao 

consumidor a quantia paga, motivo pelo qual, deixo de determinar neste 

feito. No tocante ao pedido de dano moral, é consabido que, para a 

configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, é 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". Contata-se que o pedido de indenização tem como causar de 

pedir não só o vício do produto, mas também da assistência não prestada 

ao consumidor em razão do defeito constatado, seja pelo reparo ou pela 

troca do produto. Nessa linha, o artigo 18 do CDC deixa claro que cabe ao 

consumidor optar por ter a restituição do dinheiro pago pelo produto, ou ter 

a sua substituição por outro da mesma espécie, em caso de o vício não 

ser sanado no prazo máximo de trinta dias. Desse modo, resta 

configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu 

dever de indenizar os danos morais suportados pelo reclamante. Nesse 

sentido: “EMENTA - RECURSO INOMINADO. APARELHO DE AR 

CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Aparelho de ar condicionado adquirido no 

estabelecimento comercial requerido que apresentou vício de fabricação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 843 de 924



desde sua aquisição, não tendo sido o vício sanado dentro do trintídio 

legal. A doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo 

como um dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Levando em consideração a aplicação da legislação especial 

ao caso em tela, impõe-se a responsabilização da fornecedora e do 

comerciante na forma objetiva, o que significa a dispensa da prova de 

culpa para restar evidenciado o dever de indenizar, bastando a existência 

do dano e do nexo de causalidade, que restaram demonstrados no caso 

dos autos. A frustração, a interrupção do uso do aparelho por vício 

inesperado, a busca pela solução do impasse não encontrada via 

extrajudicial, ensejam o dever de indenizar. O dano moral além de servir 

como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve 

também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os 

estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não 

só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de 

consumo. (...).” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

103422520148110058/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016). No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a empresa 

LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. ao pagamento de indenização por 

danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente 

corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do 

STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso (29.11.2014) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-25.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE RODRIGUES SOARES OAB - GO0039925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010033-25.2015.8.11.0059 REQUERENTE: GILDASIO SOARES DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Considerando o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos, 

intime-se a parte autora para, em 05(cinco) dias, requerer o que entender 

de direito. Decorrido o prazo acima, sem manifestação, arquive-se o feito 

com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GELMACI VASCONCELOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDASCARDS EIRELI - ME (REQUERIDO)

SOARES SAUDEVIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Número do Processo: 

1000015-59.2018.8.11.0059 REQUERENTE: GELMACI VASCONCELOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIDASCARDS EIRELI - ME, SOARES SAUDEVIDA 

LTDA - ME Considerando a necessidade de comprovação do atual 

domicílio da parte autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 

do NCPC, determino a sua intimação, por intermédio do advogado, para, no 

prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de anexar comprovante 

de endereço. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73308 Nr: 4981-53.2016.811.0059

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA SOARES BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Gonçalves Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSE GONCALVES 

FILHO - OAB:45848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Certificado o trânsito em 

julgado, encaminhem-se os presentes autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos 

benefícios da gratuidade da justiça.Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51997 Nr: 1712-74.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJM, RMdS, WMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Fixo o prazo de 2 (dois) dias úteis para que o executado esclareça sua 

manifestação, especialmente dizendo quanto a “missiva” porque não se 

encontrou nos autos qualquer informação da natureza de tal carta, nem 

porque ela impediria o levantamento de tais valores.

Em relação ao pedido do exequente, contido no verso da folha 243, 

aguarde-se por novas deliberações.

 Porto Alegre do Norte/MT, 23 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93487 Nr: 11264-58.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIZZA SOUSA MATOS SOARES 

- OAB:14780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedi o envio do oficio de nº 131/2018, expedido na 
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Ref.13, por meio do correio, nesta data de 23 de Março de 2018, com 

código de rastreabilidade JJ794351342BR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61768 Nr: 15-47.2016.811.0059

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAN, DCPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19.338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA 

DECRETAR A PERDA DO PODER FAMILIAR DE BARBARA CACERES, 

identificada nestes autos, em relação ao seu filho NATHANIEL BENJAMIM 

CÁCERES E PARA, EM CONSEQUÊNCIA DISSO, CONCEDER AOS 

AUTORES A ADOÇÃO DE NATHANIEL BENJAMIM CÁCERES.O nome 

NATHANIEL BENJAMIM CÁCERES passará a ser NATHANIEL BENJAMIM 

PEREIRA NAISSINGER, devendo ser expedido ofício ao Cartório de 

Registro competente para cancelar o registro original e requisitar a 

emissão de nova certidão.Expeça-se mandado.Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo.Porto Alegre do 

Norte (MT), 23 de março de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59813 Nr: 3203-82.2015.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pauliana Justino Medeiros Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerival Araújo Rodrigues, vulgo "Gero"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos tratam de pretensão relacionada à posse de imóvel, manejada 

por Pauliana Justina Medeiros em face de Gerival Araújo Rodrigues.

Após citações e sem que tenha havido apresentação de defesa, o 

advogado da parte autora apresentou manifestação, dizendo que o autor 

teria entabulado acordo com o réu e teria obtido satisfação 

extrajudicialmente.

Além disso, agregou o digno advogado do autor pretensão de receber 

honorários, dizendo que não teria sido consultado quando o autor realizou 

o aludido acordo.

Decido.

A manifestação apresentada pelo representante do autor, com 

capacidade postulatória para tanto, dizendo que o autor obteve 

extrajudicialmente o bem buscado no processo, importa em extinção da 

demanda pela ausência superveniente de interesse de agir.

Por outro lado, a pretensão de execução de honorários, sob alegação de 

que o parte não teria honrado o contrato, não pode ser reconhecida 

nestes autos, devendo o interessado ingressar com a medida autônoma.

Por tudo isso, EXTINGO ESTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se estes autos na 

condição de findo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 10127 Nr: 705-91.2007.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Martins Rocha Vilela, Olinto Santos Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orlando Machado Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de informar o advogado da parte autora que, 

não foi possivel juntar o anexo intitulado documento comprobatório em 

razão que o mesmo não abri. Solicitamos que junte novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56851 Nr: 1485-50.2015.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA, Benvinda Lopes de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO RODRIGUES MARTINS, JOAQUIM 

CARLOS GOULART, EUNIVÂNIO BARBOSA DE OLIVEIRA, Lorrayne 

Karolyn Barbosa, HUGO JUNGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Oliveira Tavares - 

OAB:28909 - DF, LEANDRO MENDES DE SOUZA - OAB:39582, Nilson 

Takeo Hamada - OAB:30818 - DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, que tratam de pretensão deduzida em relação à usucapião, 

o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária manifestou-se nos 

autos, dizendo que tem interesse na lide (veja-se referência 51).

Assim, considerando que apenas a Justiça Federal é competente para 

decidir quanto ao interesse de ente federal na lide, encaminhem-se estes 

autos à Justiça Federal da Subseção Judiciária localizada em Barra do 

Garças/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65250 Nr: 1408-07.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA, ALESSANDRA DE 

ANDRADE SANTOS MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVO JOSÉ DA SILVA JUNIOR 

- OAB:27452 - GO, Diogo da Costa Araujo - OAB:30.829 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca do retorno da Carta Precatória, a fim de dar prosseguimento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77351 Nr: 1307-33.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da parte executada não afasta seu dever de impugnar ou apresentar 

Embargos à Execução e, por isso, tendo decorrido o prazo sem que 

tenham sido apresentadas quaisquer dessas respostas, é o caso de se 

prosseguir com a execução.Registre-se que, embora a lei tenha disposto 

no artigo 425, §2º do Código de Processo Civil a necessidade de parte 

manter depositado em Juízo a reprodução física de documentos 

digitalizados, verifica-se que tal regra não outorga ao executado o direito 

de protelar a existência da lide para, simplesmente, sem apresentar 

qualquer justificativa, como o fez o executado, exigir o cumprimento de tal 

preceito legal.O comportamento do réu é inaceitável e apresenta feições 

de atuação atentatória à dignidade da justiça. Veja-se que a manifestação 

do Estado de Mato Grosso não foi no sentido de ser informado quanto a 

se há ou não o documento depositado em Juízo, mas foi no sentido de que 

o autor fosse intimado para cumprir aquela norma. Ora, qual seria a 

evidência de que o exequente não teria cumprido a norma? O executado 

não sabe se o exequente cumpriu ou não a norma, pois esse 

conhecimento está apenas aqui, no Juízo.Ademais, a norma contido no 

artigo 425, §2º do Código de Processo Civil é destinada à segurança do 

Poder Judiciário, que deve ser resguardo quanto à eventual dano na mídia 

digital, e não pode ser usada pela parte contrária para protelar, 

injustificadamente, o seu dever de responder aos termos da inicial.Por 

isso, a manifestação da parte executada é absurda e, se repetida, 

merecerá a punição judicial cabível.Por causa disso, determino à 
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Secretaria deste Juízo que pratique os atos próprios para requisitar o 

pagamento do montante objeto da execução.Intime-se o Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77350 Nr: 1306-48.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .A manifestação da parte executada não afasta seu dever de impugnar 

ou apresentar Embargos à Execução e, por isso, tendo decorrido o prazo 

sem que tenham sido apresentadas quaisquer dessas respostas, é o 

caso de se prosseguir com a execução.Registre-se que, embora a lei 

tenha disposto no artigo 425, §2º do Código de Processo Civil a 

necessidade de parte manter depositado em Juízo a reprodução física de 

documentos digitalizados, verifica-se que tal regra não outorga ao 

executado o direito de protelar a existência da lide para, simplesmente, 

sem apresentar qualquer justificativa, como o fez o executado, exigir o 

cumprimento de tal preceito legal.O comportamento do réu é inaceitável e 

apresenta feições de atuação atentatória à dignidade da justiça. Veja-se 

que a manifestação do Estado de Mato Grosso não foi no sentido de ser 

informado quanto a se há ou não o documento depositado em Juízo, mas 

foi no sentido de que o autor fosse intimado para cumprir aquela norma. 

Ora, qual seria a evidência de que o exequente não teria cumprido a 

norma? O executado não sabe se o exequente cumpriu ou não a norma, 

pois esse conhecimento está apenas aqui, no Juízo.Ademais, a norma 

contido no artigo 425, §2º do Código de Processo Civil é destinada à 

segurança do Poder Judiciário, que deve ser resguardo quanto à eventual 

dano na mídia digital, e não pode ser usada pela parte contrária para 

protelar, injustificadamente, o seu dever de responder aos termos da 

inicial.Por isso, a manifestação da parte executada é absurda e, se 

repetida, merecerá a punição judicial cabível.Por causa disso, determino à 

Secretaria deste Juízo que pratique os atos próprios para requisitar o 

pagamento do montante objeto da execução.Intime-se o Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58376 Nr: 2403-54.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Luiz Zanela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Arlindo Rodrigues da Fonseca, Dilmar 

Rodrigues da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 O executado ARLINDO JOSÉ RODRIGUES DA FONSECA apresentou 

Embargos (referência 26), pretendo compensação.

Quanto ao réu DILMAR RODRIGUES DA FONSECA, manifestou-se dizendo 

que o imóvel que o exequente pretende penhorar, não lhe pertence, que 

seria titularizado por uma pessoa jurídica.

Fixo prazo de 15 dias para que ARLINDO JOSÉ RODRIGUES DA FONSECA 

adite a petição inicial dos Embargos para se adequar aos preceitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil em vigor, sob o risco de 

indeferimento da petição inicial.

 Por outro lado, fixo prazo de 15 dias para que a parte exequente se 

manifeste especificamente quanto à alegação do réu DILMAR RODRIGUES 

DA FONSECA de que o imóvel não lhe pertence, sob o risco de não ser 

possível a penhora pretendida, apresentando cópia atualizada da 

matrícula.

Se não houver qualquer manifestação, arquivem-se estes autos na 

condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58911 Nr: 2702-31.2015.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERIVAN OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para:a)reconhecer o direito da autora ao salário 

maternidade EM RELAÇÃO A Theylon Oliveira Lopes, nascido em 

29/10/2013;b)condenar o réu ao pagamento de todas as parcelas relativas 

ao benefício salário maternidade, corrigidas monetariamente a partir da 

apresentação do requerimento administrativo.Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Noutro giro, a 

correção monetária será aplicada em observância ao índice IPCA-15, 

incidido desde o vencimento de cada parcela.ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Condeno o 

réu a pagar ao advogado da autora honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula 111 do Superior Tribunal 

de Justiça.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante 

equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser 

devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários 

mínimos.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63190 Nr: 647-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA LUIZ COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 30 dias para que as partes, primeiro a autora e, depois, o 

réu, manifestem-se quanto ao interesse na produção de outras provas, 

especificando detalhadamente os fatos quanto aos quais desejam provar, 

esclarecendo que, se houver interesse em prova técnica, deverão 

formular quesitos e apresentar assistente técnico, sob o risco de 

preclusão.

No caso de remanescer interesse na produção de prova testemunhal, 

deverão observar o rito previsto nos artigos 455 e seguintes, sob o risco 

de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80154 Nr: 3072-39.2017.811.0059

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza, ELdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na petição inicial, a autora, atualmente com 9 anos de idade, apresentou 

pedido para retificação de registro do seu prenome, aduzindo que teria 

ocorrido erro no momento do registro. Disse ainda que a ostentação do 
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seu prenome vem lhe acarrentando constrangimentos no meio social.

O Ministério Público foi instado a manifestar-se, mas nada disse.

Decido.

A RETIFICAÇÃO de registro de prenome apenas é possível quando se 

provar erro ou falsidade no momento do registro.

Por outro lado, todos têm direito à ALTERAÇÃO do seu prenome, no 

primeiro ano após a maioridade civil. Contudo, essa hipótese de alteração 

vem sendo relativizada pela jurisprudência para permitir-se que crianças e 

adolescentes possam, desde que representadas legalmente, possam 

vindicar a aludida alteração, MAS DESDE QUE SEJA PROVADO, EM JUÍZO, 

O CONSTRAGIMENTO PORQUE VEM PASSANDO A CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE.

A situação representada nos autos possibilita os dois caminhos: tanto a 

RETIFICAÇÃO quanto a ALTERAÇÃO.

Por causa disso, fixo prazo de 15 dias para que a autora esclareça se 

remanesce interesse na RETIFICAÇÃO e, se remanescer, apresentar as 

provas que pretenda produzir quanto ao erro ou falsidade eventualmetne 

ocorridos por ocasião do registro civil.

 No mesmo prazo, poderá apresentar aditamento à inicial, manifestando 

interesse na ALTERAÇÃO do prenome, e nesse caso, deverá ainda 

apresentar os meios de prova do constrangimento porque tem passado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66111 Nr: 1769-24.2016.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerte Mauricio Pereira Eireli - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ferreira Coelho, Maria Raimunda da 

Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Este feito foi extinto porque não teriam sido recolhidas custas iniciais.

Contudo, a parte autora apresentou Embargos de Declaração, alegando 

contradição, sob o argumento de que teria pedido o deferimento da 

gratuidade judiciária e esta não teria sido apreciada.

Decido.

Tem razão a parte embargante, pois consta no rol de pedidos, expostos 

na inicial, o pedido de gratuidade.

Por isso, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ANUALR A 

SENTENÇA e determinar o prosseguimento do feito.

Por causa disso, deve ser registrado que o deferimento da gratuidade 

judiciária à pessoa jurídica não se justifica apenas com o seu pedido ou 

mesmo com a declaração de hipossuficiência econômica, carecendo 

maiores demonstrações a vulnerabilidade financeira.

Por isso, fixo prazo de 15 dias para que a parte autora apresente as 

evidências de que faz jus ao benefício da gratuidade, apresentando, nos 

autos, cópia das 3 últimas declarações de Imposto de Renda, bem como 

demonstrações de que não possui veículos ou imóveis que evidenciariam 

riqueza, como também apresente documentos relativos aos lucros do 

empreendimento, para demonstrar a fragilidade financeira porque, 

eventualmente, venha passando.

Risco: indeferimento da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61586 Nr: 4049-02.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Miguel da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido para penhora por meio do sistema BACENJUD.

Realizem-se os atos próprios para o bloqueio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71609 Nr: 4212-45.2016.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOCLIDES RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora possa apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto.

Apresentada a peça ou tendo decorrido o prazo, encaminhem-se estes 

autos à Instância Superior, externando nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88109 Nr: 8142-37.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Aprígio Lourenço, vulgo "Porca Magra"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte ré para, no prazo de 15 dias, pagar a importância 

reclamada na inicial, com o acréscimo dos honorários de que trata o artigo 

701 do Código de Processo Civil, ou apresentar Embargos, 

independentemente de segurança.

Caso não seja pago o valor e não sejam apresentados Embargos, o 

mandado se convolorá em manddo executivo e o feito seguirá o rito da 

penhora de bens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55514 Nr: 695-66.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRINSPA PEREIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Alves Matos - 

OAB:18.173

 Defiro o pedido para suspensão do processo.

Arquivem-se estes autos na condição de provisório, consignando que 

eventual desarquivamento deverá ficar submetido a pedido do 

interessado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60642 Nr: 3617-80.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEURIVAL DA SILVA AGUIAR, Tiago 

Aparecido de Melo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD.

Realizem-se os atos próprios para busca de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57048 Nr: 1608-48.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FARIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 
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OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora apresente contrarrazões 

ao recurso interposto.

Apresentada a peça ou tendo decorrido o prazo, encaminhem-se estes 

autos à Superior Instância, externando nossas homenagens

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57005 Nr: 1587-72.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se mandado para penhora e avaliação de bens.

Ressalte-se que, embora a parte autora tenha falado que 'iria fornecer os 

meios ao senhor oficial de justiça, bastando telefonemas', deve ser 

registrado que a intimação dos atos processos realiza-se, neste caso, por 

meio da imprensa oficial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62307 Nr: 240-67.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA ALVES E SANTOS LTDA ME, 

Roolderlairon Moura Alves, KELLY TIESSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a penhora pelo sistema BANCENJUD.

Relizem-se os atos próprios para o bloqueio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56634 Nr: 1372-96.2015.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIS MARIANO DOS SANTOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP, José Martins - OAB:84.314 - SP, MARCIO FREDERICO 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração apresentados pela 

parte autora, mantendo íntegra a sentença do modo como foi 

proferida.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o trânsito em 

julgado, remetendo-se os autos ao arquivo na condição de findo.Porto 

Alegre do Norte (MT), 26 de março de 2018.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61523 Nr: 4028-26.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Cardoso Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpram-se a decisão de citação e demais ordens postas na referência 

4, observando o endereço indicado na referência 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56153 Nr: 1081-96.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAYNE NUNES DOS SANTOS, ELAYNE 

NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por Banco 

Bradesco S/A em face de Elayne Nunes dos Santos (pessoa jurídica) e 

Elayne Nunes dos Santos (pessoa física).

 Citada, a executada quedou-se inerte.

 Instado a se manifestar, o exequente pleiteou pela suspensão do feito 

pelo prazo de 1 ano, ante a ausência de passíveis de penhora, para 

satisfação da dívida.

 Decorrido o prazo, o exequente pugnou por nova penhora online 

(referência 49).

É a síntese do necessário. Decido.

Indefiro o pedido de nova penhora pelo sistema BACENJUD, eis que não 

foi apresentada justificativa para renovação da diligência quando diligência 

semelhante tenha sido recentemente frustrada.

Se nada for pedido pela parte autora, no prazo de 15 dias, arquivem-se 

estes autos na condiçaõ de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56953 Nr: 1549-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Costa Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição.

 Embora tenha sido dito na sentença que se tratava de prescrição 

intercorrente, os termos do julgado foram suficientemente claros para 

demonstrar que se tratava mesmo de prescrição da pretensão do 

exercício do direito material.

Isso porque foi dito que a prescrição ocorreu porque decorreu um certo 

prazo entre a exigibilidade de um direito a não formalização da citação do 

devedor.

Irresignada, a parte autora apresentou vários argumentos, em sede de 

Embargos de Declaração, tentando convencer este Juízo de que 

prescrição não teria ocorrido.

Como se vê, o recurso manejado é inadequado à finalidade proposta, pois 

os Embargos de Declaração têm por finaliade o reparo de decisões 

judiciais e não sua reforma, efeito reservado ao Recurso de Apelação.

Por estes fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67903 Nr: 2339-10.2016.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteir Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de Ação Monitória, a citação da parte ré, seguida da 

ausência do pagamento e oposição de Embargos, implina convolação da 

ação em executiva.

Assim, tendo sido citada a parte ré e não tendo ela apresentado qualquer 

manifestação, determino que sejam estes autos encaminhados ao 

Distribuidor para alteração da classe processual para constar como 

"Execução de Título Judicial".

Após, cite-se a parte ré para pagamento. Não ocorrendo o pagamento, 
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conste do mandado que deverá penhorar tantos bens quantos sejam 

suficientes para garantir ou pagar a dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62096 Nr: 150-59.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o fim 

de:1-Fixar os alimentos definitivos em favor de RUBENIGUI PEREIRA DOS 

SANTOS, DIEGO PEREIRA DOS SANTOS e LILIAN KETRINY SANTOS em 

30% do salário mínimo nacional;2-Conceder a guarda definitiva dos 

infantes em favor da requerente;3-Decretar o divórcio de LILIANE 

MONTEIRO DOS SANTOS e LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS;Expeça-se 

mandado de averbação ao Cartório de Registro competente para fins de 

averbação do divórcio das partes, observando-se que a cônjuge virago 

retornará a utilizar o nome de solteira.Registre-se que se a condenação 

retroage à data da citação para obrigar o réu ao no pagamento de todas 

as mensalidades eventualmente não adimplidas.Outrossim, nos termos do 

artigo 1.012, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil, a presente 

sentença produzirá seus efeitos imediatamente após a sua publicação no 

que se refere aos alimentos ora fixados.Condeno o requerido ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

em favor da advogada da autora, estes que, em consonância com o 

disposto no artigo 85, §2º, incisos I e III, e §8º, do Código de Processo 

Civil, fixo em R$1.000,00 (um mil reais).Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87708 Nr: 7881-72.2017.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neijane Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES LIMA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário

Autos n. 7881-72.2017.811.0059 (código 87708)

Autor: NEIJANE RODRIGUES LIMA

Réu: INES LIMA LUZ.

SENTENÇA

Aqui se tem ação de interdição com pedido de tutela provisória, ajuizada 

por NEIJANE RODRIGUES LIMA em face de INES LIMA LUZ.

 Representada pela Defensória Pública, a autora informou nos autos 

(referência 19), o falecimento de sua genitora Inês Lima Luz pugnando, 

assim, pela extinção do feito.

 É a síntese do necessário. Decido.

 O feito comporta imediato julgamento.

 Assim, não havendo óbice ao pedido formulado da parte autora, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários.

Arquivem-se estes autos independentemente de novas intimações.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65760 Nr: 1618-58.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO PEREIRA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil para reconhecer o direito do autor ao benefício de 

prestação continuada, conforme previsto no artigo 20 da Lei 8.742/93, no 

valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data da cessão do 

benefício.Antecipo a tutela e determino a implantação do benefício 

IMEDIATAMENTE.Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a 

benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-15, incidido desde o vencimento 

de cada parcela.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observados os termos da 

Súmula 111/STJ.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante 

equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser 

devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57836 Nr: 891-42.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecko Elso Ewlad Helmut Schwabe, Fokko 

Hienrick Schwabe, Edemar Ervino Wagner, Claudia Scafe S. Ferro 

Schwabe, Nilve Holtz Wagner, Daniel Marques de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, Samuel da Silva Ribeiro - 

OAB:15689-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca do retorno da Carta Precatória, a fim de dar prosseguimento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98126 Nr: 1555-62.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

sobre os comprovantes de pagamentos juntados nos autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90380 Nr: 9506-44.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo de Brito de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos a fim de INTIMAR a defesa do réu JOSIVALDO DE BRITO DE SOUSA, 

por intermédio de seu advogado, Dr. Valter da Silva Costa - OAB/MT nº 

9704-A para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligências, 

conforme dispõe o art. 422 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94354 Nr: 11770-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Batista Ribeiro, alcunha "farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

exordial acusatória, para condenar ALEX BATISTA RIBEIRO nas sanções 

do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 309, do Código de Trânsito 

Brasileiro, e artigo 147 do Código Penal.(...)Após o trânsito em julgado, 

deixo de lançar o nome do réu no rol dos culpados ante a revogação do 

artigo 393, do Código de Processo Penal. Expeça-se guia de execução 

penal definitiva e encaminhe-se ao juízo de execução competente. 

Comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso 

III, da Constituição Federal, aos Institutos de Identificação Criminal e ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes, 

arquivando-se, em seguida, os presentes autos com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38721 Nr: 2905-45.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos em substituição legal. Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por MARIA APARECIDA DA 

SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário.Inicialmente, nos termos do 

art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito.Recebida a inicial em 

decisão (Ref.5), ocasião em que fora deferido o benefício da assistência 

judiciária gratuita à parte autora e indeferida a antecipação de tutela, sem 

prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic standibus.Citada, a 

parte requerida apresentou contestação, com documentos (Ref.11). 

Impugnação à contestação (Ref.18). Na peça de defesa, a requerida 

alegou preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, 

parágrafo único, da Lei Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que 

a prescrição aqui arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou 

seja, o direito ao recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim 

as prestações não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão 

prescrevendo em face da demora do beneficiário em requerê-las, 

especialmente porque atinente à relação de trato sucessivo.Nesse passo, 

considerando que a prescrição tem seu início a partir do vencimento de 

cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário fixar a data do início do 

benefício, para só então, verificar a ocorrência ou não da prescrição. 

Sendo assim, tenho por mim que a preliminar alegada deverá ser 

apreciada com maior segurança no momento da prolação da 

sentença.Assim, não há preliminar a ser apreciada.Partes legítimas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40303 Nr: 345-96.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu dos Reis Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora, através de seu advogado, acerca da 

juntada do mandado de citação com diligência negativa(ref.18).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38107 Nr: 2601-46.2017.811.0019

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gabriel Ferreira dos Reis,representado por Ana 

Cristina Ferreira Jesus de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu dos Reis Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Trata-se de pedido de busca de eventual endereço da parte requerida via 

BACENJUD, requerida pela parte autora.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro o pedido formulado pela parte requerente para realizar 

consulta de eventuais endereços do requerido através do sistema 

Bacenjud.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

o competente mandado de busca e apreensão e citação, com as 

advertências legais.

 Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40879 Nr: 656-87.2018.811.0019

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damião Paulo Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosme Paulo Nogueira-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do inventariante, através de seu advogado(a), a 

comparecer na Secretaria da Vara Única, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar a 

sua função.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38573 Nr: 2825-81.2017.811.0019
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM - Potencial Agronegócios Ltda-ME, Carmen 

Montagna, Roberta Rodrigues Rufatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 BLOQUEIO/PENHORA ONLINE [...]Desta feita, DEFIRO a penhora online, do 

montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no 

Gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado 

deverá ser intimado por meio de advogado, ou, na falta deste 

pessoalmente, para fim de cumprimento no disposto no art. 841, “caput”, 

do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 831 e 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Porto dos 

Gaúchos/MT, 15 de março de 2018.Rafael Depra Panicella Juiz Substituto, 

em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40920 Nr: 685-40.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Energética Sinop S/A, A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Penha Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre dos Santos Pereira 

Vecchio - OAB:12049/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu procurador, para que 

forneça meios para cumprimento do ato deprecado ou efetuar o 

pagamento da diligência da oficial de justiça.

Caso opte por fornecer meios, deverá comparecer ou contactar o juízo 

para fornecer a locomoção à Oficial. No caso de pagamento de diligência, 

deverá acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", para 

emissão da(s) guia(s), nos termos do Provimento nº 07/2017 CGJ.

 Informo, ainda, que caso não seja providenciado o depósito, ficando 

paralisada a deprecata por mais de 30 (trinta) dias, em razão de tal motivo, 

será ela devolvida, independentemente de cumprimento, nos termos do art. 

393 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42051 Nr: 2380-74.2014.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jundsondas Poços Artesianos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teconsult Empreendimentos e Participações 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipo Henrique Zampa - 

OAB:249.030-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Busanelli - 

OAB:150.223/SP

 Compulsando os autos verifica-se que o trabalho pericial não se iniciou, 

pois o expert estava na dependência da análise de alguns documentos, 

cujas cópias foram solicitadas à fl. 108. Todavia, tal requerimento não fora 

apreciado pelo magistrado que jurisdicionava à época, o que inviabilizou o 

início dos trabalhos pelo expert.Diante do acima exposto e considerando 

que já houve o depósito de metade dos honorários periciais em favor do 

Sr. Avelino, a sua destituição mais oneraria do que beneficiaria a parte 

autora, ainda que determinada a devolução do valor. Além disso, a 

nomeação de novo perito, com a concessão de prazo para a proposta de 

honorários e subsequente manifestação da parte, postergaria ainda mais 

o início da realização da perícia. Desse modo, após analisadas as 

peculiaridades do caso em comento, entendo por bem REVOGAR a 

decisão de fls. 116 que nomeou novo perito, mantendo no encargo o 

engenheiro florestal Sr. Avelino Egidio Taques Neto. Assim, a fim de 

viabilizar o início dos trabalhos pelo perito, defiro o pedido de fl. 108. Para 

tanto, determino a expedição de ofícios ao INTERMAT e ao INCRA-SR13 

para que forneçam ao perito Sr. Avelino as cópias dos documentos 

declinados à fl. 108. INTIME-SE o perito Sr. Avelino para que 

IMEDIATAMENTE inicie a realização da perícia, com o comparecimento 

nesta Vara e retirada dos ofícios, para que possa diligenciar até Cuiabá e 

requisitar pessoalmente as cópias dos documentos declinados. Advirto o 

perito que o prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 30 dias. Por fim, advirto ao perito que, na hipótese 

de inércia injustificada no início e conclusão da perícia, será destituído do 

encargo e, por conseguinte, deverá imediatamente devolver o valor 

depositado pela parte autora devidamente atualizado, sob pena de serem 

tomadas as medidas legais cabíveis. Lado outro, os embargos de 

declaração de fls. 123/124 perderam o objeto, haja vista a revogação da 

decisão embargada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32870 Nr: 1566-67.2011.811.0017

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaspar Pereira Santos, Rosa Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A, Marciliane Guerra da Silva - OAB:15011-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sirvo-me deste para intimar o D. Advogado KAYO RONNARO SILVA 

DIAS, OAB/MT n° 22.243/O, do inteiro teor da decisão judicial retro que 

assim aduz: "Vistos, atc. Defiro o desarquivamento do feito, advertindo, no 

entanto, que para eventual carga dos autos será necessário a juntada de 

procuração ou substabalecimento, eis que o causídico sobscritor do 

pedido não se encontra habilitado nos autos. Cumpra-se. Às providências. 

São Félix do Araguaia/MT, 23/03/2018. Janaína Cristina de Almeida, Juíza 

Substituta."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134468 Nr: 1119-06.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bama Comércio de Bebidas e Gás Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos cód. nº 134468

Vistos, etc.

 Haja vista as tentativas de citação do Executado às fls. 13 – via AR e fls. 

17 – via Oficial de Justiça, ambas restaram infrutíferas, DETERMINO sua 

citação via edital, nos termos do inciso IV do artigo 8° da Lei 6.830/1980.

Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do edital, com ou sem 

manifestação, intime-se o Exequente para requerer o que entender de 

direito, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 22 de março de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141013 Nr: 3077-90.2017.811.0017
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Nunes da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA PEREIRA DOS SANTOS 

SCHUMAHER - OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3077-90.2017.811.0017 – Cód. 141013

Previdenciário

 Decisão

Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 19 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141029 Nr: 3086-52.2017.811.0017

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Feitoza de Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Kelli Joslin - OAB:PR 

60.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausente o direito líquido e certo, com fundamento na da 

Lei 12.016/2009, DENEGO a ordem pretendida, julgando improcedente o 

pedido de segurança contido na inicial. Expeça-se incontinenti o 

necessário para o cumprimento da presente sentença. Não obstante, a 

Constituição Federal preveja a gratuidade apenas das ações de habeas 

corpus e habeas data de modo expresso (art. 5º, LXXVII), a Constituição 

do Estado de Mato Grosso acrescenta a figura do mandado de segurança, 

nos seguintes termos: “Art. 10. (...) XXII – a gratuidade das ações de 

habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, 

além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;” 

(grifei). Assim, deixo de emitir juízo condenatório quanto as custas e 

despesas processuais. De igual norte, deixo de emitir juízo de condenação 

no que tange aos honorários advocatícios, com fulcro nas Súmulas 512 e 

105, respectivamente, do STF e do STJ. Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Às providências.São Félix do Araguaia - MT, 23 

de março de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143047 Nr: 727-95.2018.811.0017

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Rogério Caetano de Brito - OAB:16.581

 Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o 

aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva. Isto posto, com arrimo 

nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do indiciado Omar 

Barbosa Neto, devendo permanecer na modalidade de prisão em que se 

encontra, conforme decisão já proferida às fls. 37/39.No mais, uma vez 

que o pedido de medidas protetivas foi formulado no bojo destes autos, 

abre-se nova vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca da 

manifestação aportada às fls. 50.Intime-se a Defesa técnica.Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. São Félix do 

Araguaia - MT, 23 de Março de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138975 Nr: 1820-30.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jacy Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 138975

Vistos.

Ante o informado às fls. 74/77, intime-se o advogado da parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, regularize o polo ativo da presente demanda 

e/ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do feito por 

ausência das condições da ação.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 22 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143047 Nr: 727-95.2018.811.0017

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Rogério Caetano de Brito - OAB:16.581

 Ante o exposto, presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar 

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do 

autuado OMAR BARBOSA NETO, para garantia da ordem pública, com 

espeque nos artigos 311/313 do CPP.Sem prejuízo, com arrimo nos artigos 

19 e 22 da lei 11.340/2006, e em consonância com as declarações da 

vítima, DETERMINO a OMAR BARBOSA NETO:A) que mantenha-se 

afastado do lar, domicílio ou local de convivência da vítima; B) a proibição 

de aproximar-se da Ofendida e seus familiares, a uma distância de no 

mínimo 500 (Quinhentos) metros; C) QUE NÃO TENHA CONTATO COM A 

OFENDIDA E SEUS FAMILIARES POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO;D) AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR OU LOCAL 

DE CONVIVÊNCIA;Excepcionalmente, servirá a presente decisão como 

mandado de prisão preventiva. Segue anexo a este, o ofício nº. 178/2018 

PJSFA, bem como convocação e a decisão de indeferimento do pedido de 

d ispensa formulado em face da convocação ac ima 

mencionada.Cumpra-se, cientificando o Representante do Ministério 

Público e procedendo-se com o cadastro do causídico, conforme fls. 
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30.São Félix do Araguaia/MT, 19 de Março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134231 Nr: 952-86.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Rocha de Azevedo, Maria Elma Rocha 

de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: ____

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia - MT, ___/___/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33735 Nr: 2465-65.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elyvan Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: ____

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia - MT, 03/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142010 Nr: 148-50.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joemar Luz e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yolete Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo da Silva Moraes - 

OAB:31430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada/liminar do 

Requerente.DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela 

parte autora, por sua condição financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do 

CPC. Por oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a 

fase processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do 

CPC, que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de 

Conciliação e Mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para 

oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário 

para a realização da Sessão de Mediação.CITE-SE a parte requerida para 

comparecer a Audiência de Conciliação/mediação na dada a ser 

designada pelo CEJUSC. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu 

advogado, para que compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo 

CPC).DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça ou não 

compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa 

audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).INTIME-SE o Ministério 

Público para manifestar, conforme artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.São 

Félix do Araguaia - MT, 22 de março de 2018.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137715 Nr: 1025-24.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT, Janailza Taveira 

Leite (Prefeita)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAETANO DE BRITO 

- OAB:16.581

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, 

segunda figura, do Código de Processo Civil, revogando a liminar dantes 

deferida.Por conseguinte, expeça-se o necessário para o cancelamento 

de eventuais bloqueios de bens do requerido decorrentes da 

indisponibilidade decretada às fls. 180/181. Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os 

autos.P.R.I. Cumpra-se.São Félix do Araguaia - MT, 26 de março de 

2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142365 Nr: 351-12.2018.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Lellis Balardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Compo do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Fernando de Oliveira - 

OAB:54584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia da Silva Prudêncio - 

OAB:19.054-A

 Intimação do embargado para, querendo, impugnar os embargos no prazo 

de 15(quinze) dias.

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 7925 Nr: 692-29.2004.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gandelmar Abreu Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Silva Lemes, Maria do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ante o teor da devolução de carta precatória juntada as fls. 128/142. 
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Impulsiono os autos para intimação da parte autora via DJE, a fim de 

manifestar-se sobre a juntada de carta precatória de fls. 128/142.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30168 Nr: 1221-86.2010.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdS, Janete Casupá Paizano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Esperidião, Martins Dias de 

Oliveira, João Otávio Araújo Rotini, Luiz Gustavo Castilho Ivoglo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Martinez Feltrin - 

OAB:19541, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51264 Nr: 771-75.2012.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Toyota do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Pagliuca Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:OAB/MT 14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:OAB/MT 14.431-A

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar a parte autora, para que 

propulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da decisão de 

fls. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50558 Nr: 179-31.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Luia Lemes da Silva, Franciele Fátima Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre a aceitação da condicionante feito pelo INSS à fl. 62-v, 

em relação ao pedido de desistência formulado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61797 Nr: 1386-89.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Glória D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernadete Parra Merino - 

OAB:12669, Rute de Laet e Soares - OAB:6.119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54370 Nr: 827-40.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozelia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibeli Simoes Santos - 

OAB:OAB/MT 11.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação da 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62603 Nr: 235-54.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Wainer Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sulamita Cristina Dias - 

OAB:27949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação da 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, cujo valor deverá ser verificado 

no site do TJMT, CPD (Central de Pagamento de Diligência), regulamentada 

pelo Provimento 7/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51843 Nr: 1332-02.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Scarim Alberto, Rozali Alves Cebalho, Bernardina 

Leite de Miranda, Manoela Narcisa de Lacerda, Waldemar Domingues 

Pianta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caminho dos Incas Tour, Neusa Maria da Silva 

Bottona, Roger Barbaran Gomez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

das partes autoras para, no prazo de 05 (cinco) dias, declinar o endereço 

atualizado dos requeridos para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58159 Nr: 624-10.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS, ANTONIA MENDES URUPIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil e art. 93, 

inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, 
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inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação da parte requerente, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste sobre o Laudo Pericial.

Sentença

ID 58812.Vistos.Trata-se de pedido busca e apreensão formulado por 

Mauricio Rocha Frades em face de Josimar Laudelino de Jesus e Heliton 

Serafin dos Santos.Alega que adquiriu o veículo S-10 Rodeio Flex, ano 

2011, cor preta, Placa NCY 9537, com cláusula de alienação fiduciária 

junto ao Banco Bradesco.Assevera que, em 15/07/2015, entrou e 

negociação e vendeu a caminhonete a Silvano de Luca pelo valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil) reais e que este também assumiria as parcelas do 

financiamento, passando-o ao seu nome. Ocorre que, segundo narrado 

pelo requerente, Silvano de Luca vendeu o veículo sem transferir o seu 

financiamento a um terceiro, e este vendeu para um outro e assim por 

diante, até chegar na pessoa de Josimar Laudelino de Jesus, o qual está, 

atualmente, na posse do veículo.Ressalta que, deste modo, por estar o 

financiamento em seu nome, continuou pagando as parcelas do veículo 

até 03 (três) meses atrás, quando deixou de pagá-las. Aduz também, que 

o documento do veículo venceu e que, por isso, o atual possuídor pode 

destinar o seu uso apenas para a zona rural, fazendo com que este 

"desapareça".Desta forma, pugna pela concessão da medida de busca e 

apreensão, a fim de que, o veículo lhe seja devolvido e este possa 

regularizar a sua situação.Juntou documentos às fls. 12/27.É o 

Relatório.FUNDAMENTO. DECIDO. De início, é de se destacar que a 

demanda proposta pelo requerente não pode ser um fim em si mesma, uma 

vez que conforme narrado na inicial, houve o negócio jurídico de compra e 

venda, sendo que o requerido que está com o bem, aparentemente, nesse 

início de seara processual, é o seu legítimo possuidor.Se a parte 

requerente alega que houve inadimplemento contratual por parte dos 

requeridos deverá pugnar pela resolução do contrato e não simplesmente 

pugnar pela busca e apreensão do bem.Nesse sentido, o pedido de busca 

e apreensão da parte requerente deveria ter natureza cautelar e não 

satisfativa como pugnado por este.Ademais, há de se observar que o 

pedido de busca e apreensão feito pelo requerente foi feito com 

fundamento de direito no Decreto-Lei nº 911/69, o qual tem procedimento 

específico.Para a tutela pleiteada com base no Decreto-Lei nº 911/69 a 

parte requerente deve ter legitimidade para tanto. Como se sabe, o pedido 

de busca e apreensão regido pelo procedimento do Decreto nº 911/69 

somente pode ser feito por instituições financeiras ou pessoas jurídicas 

de direito público. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA CELEBRADA ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA 

NATURAL. REGIME JURÍDICO DO CÓDIGO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO 

DE BEM MÓVEL PREVISTA NO DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO 

DADA PELA LEI N. 10.931/2004. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Há 

regime jurídico dúplice a disciplinar a propriedade fiduciária de bens 

móveis: (i) o preconizado pelo Código Civil (arts. 1.361 a 1.368), que se 

refere a bens móveis infungíveis, quando o credor fiduciário for pessoa 

natural ou jurídica; e (ii) o estabelecido no art. 66-B da Lei n. 4.728/1965 

(acrescentado pela Lei n. 10.931/2004) e no Decreto-Lei n. 911/1969, 

relativo a bens móveis fungíveis e infungíveis, quando o credor fiduciário 

for instituição financeira. 2. A medida de busca e apreensão prevista no 

Decreto-Lei n. 911/1969 consubstancia processo autônomo, de caráter 

satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere e específico com 

vistas à concessão de maiores garantias aos credores, estimulando, 

assim, o crédito e o fortalecimento do mercado produtivo. 3. O art. 8º-A do 

referido Decreto, incluído pela Lei n. 10.931/2004, determina que tal 

procedimento judicial especial aplique-se exclusivamente às seguintes 

hipóteses: (i) operações do mercado financeiro e de capitais; e (ii) 

garantia de débitos fiscais ou previdenciários. Em outras palavras, é 

vedada a utilização do rito processual da busca e apreensão, tal qual 

disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, ao credor fiduciário que não 

revista a condição de instituição financeira lato sensu ou de pessoa 

jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários. 4. No 

caso concreto, verifica-se do instrumento contratual (fl. 12) a inexistência 

de entidade financeira como agente financiador. Outrossim, a recorrente 

intentou a presente demanda em nome próprio pleiteando direito próprio, o 

que aponta inequivocamente para a sua ilegitimidade ativa para o 

aforamento da demanda de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 

911/1969. 5. Recurso especial não provido.(STJ - REsp: 1101375 RS 

2008/0240416-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/07/2013)BUSCA E APREENSAO ? PARTE ILEGÍTIMA - 

INADMISSIBILIDADE. Não possui legitimidade ativa ad causa para propor 

ação de busca e apreensão, aquele que adquire veiculo alienado 

fiduciariamente, tendo em vista que, nesta condição, o adquirente é 

apenas possuidor direto e depositário fiel do mesmo.(TJ-PI - AC: 60031131 

PI, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 04/08/2010, 

3a. Câmara Especializada Cível, )Assim sendo, por ser a parte requerente 

manifestamente ilegítima para pleitear o pedido de busca e apreensão com 

fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, o indeferimento da petição inicial é medida 

que se impõe.Portanto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no 

art.330, II, do Código Civil e, por via de consequência, JULGO O FEITO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, também 

do Código de Processo Civil.Não há condenação em honorários 

sucumbências. As custas processuais já foram recolhidas.P.R.I e 

cumpra-se.

PROCESSO ID 58812 PARTE AUTORA: MAURÍCIO ROCHA FRADES; 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ OAB/MT 

SOB N. 15.376; PARTE REQUERIDA: JOSIMAR LAUDELINO DE JESUS E 

HELITON SERAFIM DOS SANTOS. Vistos.Trata-se de pedido busca e 

apreensão formulado por Mauricio Rocha Frades em face de Josimar 

Laudelino de Jesus e Heliton Serafin dos Santos.Alega que adquiriu o 

veículo S-10 Rodeio Flex, ano 2011, cor preta, Placa NCY 9537, com 

cláusula de alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco.Assevera que, 

em 15/07/2015, entrou e negociação e vendeu a caminhonete a Silvano de 

Luca pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais e que este também 

assumiria as parcelas do financiamento, passando-o ao seu nome.Ocorre 

que, segundo narrado pelo requerente, Silvano de Luca vendeu o veículo 

sem transferir o seu financiamento a um terceiro, e este vendeu para um 

outro e assim por diante, até chegar na pessoa de Josimar Laudelino de 

Jesus, o qual está, atualmente, na posse do veículo.Ressalta que, deste 

modo, por estar o financiamento em seu nome, continuou pagando as 

parcelas do veículo até 03 (três) meses atrás, quando deixou de pagá-las. 

Aduz também, que o documento do veículo venceu e que, por isso, o atual 

possuídor pode destinar o seu uso apenas para a zona rural, fazendo 

com que este "desapareça".Desta forma, pugna pela concessão da 

medida de busca e apreensão, a fim de que, o veículo lhe seja devolvido e 

este possa regularizar a sua situação.Juntou documentos às fls. 12/27.É o 

Relatório.FUNDAMENTO. DECIDO. De início, é de se destacar que a 

demanda proposta pelo requerente não pode ser um fim em si mesma, uma 

vez que conforme narrado na inicial, houve o negócio jurídico de compra e 

venda, sendo que o requerido que está com o bem, aparentemente, nesse 

início de seara processual, é o seu legítimo possuidor.Se a parte 

requerente alega que houve inadimplemento contratual por parte dos 

requeridos deverá pugnar pela resolução do contrato e não simplesmente 

pugnar pela busca e apreensão do bem.Nesse sentido, o pedido de busca 

e apreensão da parte requerente deveria ter natureza cautelar e não 

satisfativa como pugnado por este.Ademais, há de se observar que o 

pedido de busca e apreensão feito pelo requerente foi feito com 

fundamento de direito no Decreto-Lei nº 911/69, o qual tem procedimento 

específico.Para a tutela pleiteada com base no Decreto-Lei nº 911/69 a 

parte requerente deve ter legitimidade para tanto. Como se sabe, o pedido 

de busca e apreensão regido pelo procedimento do Decreto nº 911/69 

somente pode ser feito por instituições financeiras ou pessoas jurídicas 

de direito público. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA CELEBRADA ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA 

NATURAL. REGIME JURÍDICO DO CÓDIGO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO 

DE BEM MÓVEL PREVISTA NO DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO 

DADA PELA LEI N. 10.931/2004. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Há 

regime jurídico dúplice a disciplinar a propriedade fiduciária de bens 

móveis: (i) o preconizado pelo Código Civil (arts. 1.361 a 1.368), que se 

refere a bens móveis infungíveis, quando o credor fiduciário for pessoa 

natural ou jurídica; e (ii) o estabelecido no art. 66-B da Lei n. 4.728/1965 

(acrescentado pela Lei n. 10.931/2004) e no Decreto-Lei n. 911/1969, 

relativo a bens móveis fungíveis e infungíveis, quando o credor fiduciário 

for instituição financeira. 2. A medida de busca e apreensão prevista no 

Decreto-Lei n. 911/1969 consubstancia processo autônomo, de caráter 

satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere e específico com 

vistas à concessão de maiores garantias aos credores, estimulando, 

assim, o crédito e o fortalecimento do mercado produtivo. 3. O art. 8º-A do 

referido Decreto, incluído pela Lei n. 10.931/2004, determina que tal 
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procedimento judicial especial aplique-se exclusivamente às seguintes 

hipóteses: (i) operações do mercado financeiro e de capitais; e (ii) 

garantia de débitos fiscais ou previdenciários. Em outras palavras, é 

vedada a utilização do rito processual da busca e apreensão, tal qual 

disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, ao credor fiduciário que não 

revista a condição de instituição financeira lato sensu ou de pessoa 

jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários. 4. No 

caso concreto, verifica-se do instrumento contratual (fl. 12) a inexistência 

de entidade financeira como agente financiador. Outrossim, a recorrente 

intentou a presente demanda em nome próprio pleiteando direito próprio, o 

que aponta inequivocamente para a sua ilegitimidade ativa para o 

aforamento da demanda de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 

911/1969. 5. Recurso especial não provido.(STJ - REsp: 1101375 RS 

2008/0240416-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/07/2013)BUSCA E APREENSAO ? PARTE ILEGÍTIMA - 

INADMISSIBILIDADE. Não possui legitimidade ativa ad causa para propor 

ação de busca e apreensão, aquele que adquire veiculo alienado 

fiduciariamente, tendo em vista que, nesta condição, o adquirente é 

apenas possuidor direto e depositário fiel do mesmo.(TJ-PI - AC: 60031131 

PI, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 04/08/2010, 

3a. Câmara Especializada Cível, )Assim sendo, por ser a parte requerente 

manifestamente ilegítima para pleitear o pedido de busca e apreensão com 

fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, o indeferimento da petição inicial é medida 

que se impõe.Portanto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no 

art.330, II, do Código Civil e, por via de consequência, JULGO O FEITO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, também 

do Código de Processo Civil.Não há condenação em honorários 

sucumbências. As custas processuais já foram recolhidas.P.R.I e 

cumpra-se.

Edital Intimação

Processo: 964-51.2016.811.0098, ID 58680 , Requerente Banco Finasa 

BMC S/A .Vistos.Trata-se de ação de Busca e Apreensão de bem 

alienado fiduciariamente em que o requerido está em atraso no pagamento 

das parcelas vencidas. Alegou a inadimplência contratual do requerido, 

frisando que o réu teria emitido de Cédula de Crédito Bancário com a 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel. Pugnou, ao final, pela 

procedência do pedido, para o fim de ser determinada a busca e 

apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente.Juntou documentos às 

fls. 07/16.É o Relatório.FUNDAMENTO. DECIDO. A controvérsia da 

demanda gira entorno de simples matéria de direito, uma vez que os fatos 

estão bem delineados e há documentação suficiente a embasá-los.Deste 

modo, possível é o julgamento liminar da demanda antes mesmo até da 

citação da parte requerida, uma vez a matéria de direito já se encontra 

assentada na jurisprudência pátria.O julgamento de improcedência liminar 

da demanda reflete importante instrumento para efetivação de uma justiça 

célere, objetivo basilar do Código de Processo Civil, conforme preconiza o 

seu art. 4 º que assim aduz: " As partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."Com 

base nessas considerações, passo a analisar o mérito. A previsão da 

matéria está delineada no art. 332 do Código de Processo Civil que assim 

dispõe:"Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, 

independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o 

pedido que contrariar:I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal 

ou do Superior Tribunal de Justiça;II - acórdão proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recursos repetitivos;III - entendimento firmado em incidente de resolução 

de demandas repetitivas ou de assunção de competência;IV - enunciado 

de súmula de tribunal de justiça sobre direito local."De efeito, de acordo 

com a dicção do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, para o deferimento da 

medida de busca e apreensão, é necessário, a demonstração, de forma 

inequívoca, da existência de um contrato garantido mediante alienação 

fiduciária, bem como de que o devedor se encontra em mora no 

cumprimento da obrigação assumida.O Verbete nº. 72 do Colendo STJ 

destaca que:"A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente".Nesse sentido, para se 

comprovar a mora o § 2º do art. 2º do Decreto nº 911/69 estabelece 

que:"§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário."Em análise aos autos, observo que a carta 

com aviso de recebimento não foi entregue ao requerido, conforme se 

depreende do AR de fl. 14, que informa o seguinte "ENTREGA INTERNA 

NÃO AUTORIZADA".Desta forma, não resta comprovada a mora, devendo 

o feito ser julgado liminarmente improcedente. Diante do exposto, por 

contrariar entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado por meio 

da súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, JULGO O FEITO 

LIMINARMENTE IMPROCEDENTE, nos termos do art. 332, III, c/c. art. 487, I, 

ambos do Código de Processo Civil.As custas processuais já foram 

recolhidas. Há isenção de honorários sucumbenciais, uma vez que a parte 

requerida não foi citada.P.R.I. Cumpra-se.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41993 Nr: 1544-38.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARIMATEIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 18 de abril de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia;

III – A parte deve levar todos os documentos e exames necessários para 

a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50003 Nr: 2502-87.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nostermo da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que se manifeste nos autos requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47744 Nr: 1426-28.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALIANE RIBEIRO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 18 de abril de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 
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da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia;

III – A parte deve levar todos os documentos e exames necessários para 

a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15655 Nr: 284-67.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inaura Luiza da Silva Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimação da Requerente, através de seus advogados, 

da perícia designada para o dia 19/04/2018 às 16:30, deixando de expedir 

mandado de intimação, uma vez que a Oficiala de Justiça não a encontrou 

na perícia anteriormente designada, conforme certidão na data de 

03/12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15655 Nr: 284-67.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inaura Luiza da Silva Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 19 de abril de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia;

III – A parte deve levar todos os documentos e exames necessários para 

a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15673 Nr: 303-73.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DO CARMO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 19 de abril de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia;

III – A parte deve levar todos os documentos e exames necessários para 

a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56136 Nr: 895-05.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32037 Nr: 822-09.2013.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FABÍOLA COLLACHITI MORETO, para 

devolução dos autos nº 822-09.2013.811.0080, Protocolo 32037, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56987 Nr: 1217-25.2018.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR TEREZINHA NICHTERVITZ, ERENEU NICHTERVITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

 Defiro a gratuidade. Anote-se.

Cite-se a parte ré para que apresente contestação no prazo legal.

Citem-se os confinantes para que se manifestem sobre a pretensão 

formulada na petição inicial, opondo (eventualmente) resistência ao 

pedido.

Intimem-se a União, o Estado e a Prefeitura de Querência - MT (observar 

envio dos autos).

Oficie-se ao Registrador do 1º Ofício de Querência - MT para que preste 

informações sobre a viabilidade registral do imóvel, opondo eventual 

resistência ao pedido (oficie-se com cópia da petição inicial).

Após, ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56988 Nr: 1218-10.2018.811.0080
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY FRANCISCA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56991 Nr: 1219-92.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO DE ARAUJO MORAIS, 

SANTO POLATTO, SEBASTIANA DA SILVA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56994 Nr: 1220-77.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURINA SILVINO DOS SANTOS TRECINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação dos pedidos liminares para após a apresentação 

da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da outra parte 

(especialmente quando em xeque dinheiro público e a possibilidade de 

irreversibilidade da decisão).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33550 Nr: 774-16.2014.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Galle Ebeling - OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO APARECIDO DOS SANTOS, 

Filiação: Espedita Maria dos Santos e Epaminondas Monteiro dos Santos, 

data de nascimento: 15/06/1964, natural de Castilho-SP, casado (a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no 

artigo 269, inciso I, do CPC, para decretar o divórcio de CLAUDIA REGINA 

DA SILVA e PAULO APARECIDO DOS SANTOS.Deixo de condenar a parte 

requerida nas verbas da sucumbência, por não ter se oposto ao pedido. 

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.Após, ao arquivo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA 

KROTH, digitei.

Querência, 26 de março de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52247 Nr: 3720-53.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZELENA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13217/MT

 Vistos.

 Analisados os autos, observo que o pedido ministerial retro já foi objeto 

de apreciação deste Juízo, conforme se verifica da decisão de ref. 87 em 

que determinou a extração de cópias da manifestação ministerial e do CD 

de mídia com a oitiva extrajudicial da testemunha pela Promotora de 

Justiça, encaminhando-se ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT 

para conhecimento e providências pertinentes.

 No mais, promova a secretaria deste Juízo os atos processuais 

necessários para realização da audiência de continuação designada para 

o próximo dia 06 de abril de 2018.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32920 Nr: 221-66.2014.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCAR INVESTICAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO COSTA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11.025-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda 

com reserva de domínio estabelecido entre as partes, bem como 

REINTEGRAR a posse e propriedade plena do veículo Marca VW Tipo 

Voyage 1.0, ano e modelo 2009/2010, cor cinza Vulcan, chassi 

9BWDA05U6AT084051, a álcool/gasolina, placa NKQ-1876, ao 

Requerente, confirmando a LIMINAR anteriormente deferida, 

CONVOLANDO-A em definitiva.Tendo em vista a não localização do 

veículo, a parte autora poderá executar a obrigação por meio de ação 

própria.Condeno a parte ré ao pagamento das custas do processo, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% (dez por cento) do valor do débito. P.R.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010208-53.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ASSOLINI (EXEQUENTE)

GLORIA TAFAREL ASSOLINE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos acerca do pagamento feito pela parte Requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-15.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

ADRIANE SILVA COSTA GARCIA OAB - MT0007242A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010066-15.2016.8.11.0080 REQUERENTE: PAULO VIEIRA GONCALVES 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

De acordo com o enunciado nº 90 do FONAJE (Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais Cíveis), in verbis, "A desistência do autor, mesmo sem 

a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento". Cumpre salientar que a parte promovente pode desistir do 

feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do requerido, 

até porque não há prejuízo ao réu, pois mesmo vencedor não poderia 

postular honorários da parte contrária. Desta forma, HOMOLOGO a 

desistência ao feito manifestada e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Não há custas ou honorários advocatícios. 

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC). Arquivem-se. P.I.C

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-98.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL NARDAO OAB - MT17560/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI TERESINHA LUNKES STAUB (REQUERIDO)

ALBINO JOSE STAUB (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000004-98.2017.8.11.0080 REQUERENTE: JURACY FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: ALBINO JOSE STAUB, NOELI TERESINHA LUNKES 

STAUB Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Não há custas ou honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). 

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC). Arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-14.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON BURNIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000029-14.2017.8.11.0080 REQUERENTE: GELSON BURNIER 

REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo de audiência. Diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Não há 

custas ou honorários advocatícios. Transitada em julgado esta sentença, 

o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de nova 

determinação. P.R.I.C. Querência, data inserida na movimentação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-51.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Vistos. De acordo com o 

enunciado nº 90 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais 

Cíveis), in verbis, "A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento". Cumpre 

salientar que a parte promovente pode desistir do feito a qualquer tempo, 

independentemente de concordância do requerido, até porque não há 

prejuízo ao réu, pois mesmo vencedor não poderia postular honorários da 

parte contrária. Desta forma, HOMOLOGO a desistência ao feito 
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manifestada e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Não há custas ou honorários advocatícios. Tendo em vista 

a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do 

NCPC). Arquivem-se. P.R.I.C.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Portaria

 PORTARIA N. 14/2018

 O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE 

DE BRITTO, J UÍZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO, a porta ria nº 013/2018 datada de 09/03/2018, 

disponibilizada em 14/03/2018 e publicada em 15/03/2018 no DJE 10217, 

face a desistência do Sr. Renato Luis Roncon na vaga de Assessor de 

Gabinete II.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Ribeirão Cascalheira, 15 de março de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32406 Nr: 864-61.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SILVEIRA DOS SANTOS, ITELVO 

FRANCISCO DOS SANTOS, EUNICE DA SILVEIRA SANTOS, IVONICE 

MONTANIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente a 

providênciar o recolhimento das Custas e Taxas para o envio da Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32472 Nr: 930-41.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Siqueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

ANTONIO SIQUEIRA DOS SANTOS ajuizou "Ação Justificativa de Óbito" 

pretendendo a declaração de óbito do seu pai. Juntou documentos.

A inicial foi recebida e designada audiência de justificação.

Os autos vieram conclusos. É o breve relatório.

Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência se 

for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida ou 

se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for 

encontrado até dois anos após o término da guerra.

A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser 

requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a 

sentença fixar a data provável do falecimento.

Não é o caso dos autos.

Isso porque a parte autora alega que seu pai desapareceu há mais de 20 

anos, sem dar qualquer notícia, mencionando que foi assassinado e seu 

corpo jogado dentro do Rio Peixoto, não deixando qualquer vestígio.

Diante disso, entendo que se afigura temerária a DECLARAÇÃO DE 

MORTE presumida, somente por estes termos, mormente quando não há 

nos autos qualquer elemento concreto do que foi alegado pela parte, a 

qual não diligenciou para juntar aos autos elementos mínimos para a 

procedência do pedido.

Ou seja, não houve o cumprimento exitoso do ônus da prova, a teor do 

que dispõe o Código de Processo Civil.

Ademais, as pessoas ouvidas em juízo não podem afirmar com certeza a 

morte de MARTINS BARBOSA DOS SANTOS, bem como não há notícia de 

qualquer procedimento policial instaurado para a apuração do evento 

(homicídio grave).

Ou seja, não verifico a hipótese de procedência do pedido, 

restringindo-me ao pedido inicial (princípio da correlação).

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55359 Nr: 1230-27.2018.811.0079

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Recebo o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

Intime-se o Recorrido para que, no prazo de 02 (dois) dias, apresente 

suas contrarrazões.

Após, voltem-me conclusos para os fins do art. 589 do Código de 

Processo Penal.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17939 Nr: 919-51.2009.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE F. ALVES - ME, JUSCELIA ALVES 

GENEVRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCELIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS em correição (META 2 CNJ).

 BANCO BRADESCO S/A ajuizou ação de busca e apreensão com pedido 

de liminar contra L.DEF.ALVES-ME, com base no Decreto-Lei nº 911, de 

1969, sob o resumido fundamento de que celebrou contrato de 

financiamento com o polo passivo (contrato de alienação fiduciária), para 

aquisição do veículo automotor e, ante a mora quanto às prestações 

vencidas, pretendeu a retomada do bem. Acompanhando a inicial foram 

juntados documentos.

 A liminar foi deferida.

 Citada, a parte ré APRESENTOU CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL.

Vieram conclusos os autos para sentença. É o relatório. Fundamento e 

Decido.

Frente a essa situação, duas consequências emergem da lei processual. 

A primeira, o julgamento antecipado do mérito, em conformidade com o 

artigo 355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. A segunda, a 

presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Não tendo a parte acionada contestado o pedido, tem-se por verdadeiros 

os fatos afirmados na petição inicial, decorrendo o julgamento antecipado 

do mérito.

 Vale dizer, ainda, que o proponente comprovou documentalmente, com a 

petição inicial, a existência do contrato e o inadimplemento.

 Destarte, é de rigor procedência do pedido.

 Ante o exposto. TORNO DEFINITIVA a liminar. JULGO PROCEDENTE o 
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pedido e, com fundamento no artigo 2° e parágrafos do Decreto-lei n° 911, 

de 1969, segundo alteração trazida pela Lei nº 13.043/2014, consolido a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, nas mãos do polo 

ativo, que desde já fica expressamente autorizado a vendê-lo a terceiros.

 Arcará o polo passivo com as custas, despesas processuais e 

honorários de advogado, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), quantia atualizável desta data e até a liquidação, com juros legais 

moratórios contados do trânsito em julgado desta sentença – art. 85, §§8º 

e 16º, NCPC.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13944 Nr: 281-86.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLINDA SALES DAMASCEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente a 

se manifestar sobre o Ofício de fls. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53051 Nr: 210-98.2018.811.0079

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ALVES GUIDA, TAIS CRISTINA ANDRADE 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Ponderando as alegações de pobreza, defiro a gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Notifique-se o Defensor Público.

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52964 Nr: 154-65.2018.811.0079

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDM, RPdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Ponderando as alegações de pobreza, defiro a gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Notifique-se o Defensor Público.

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33531 Nr: 329-98.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maurílio Leite Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:OAB-MT 24.456-A, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2014, ou seja, 

há mais de 4 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora, a qual não providenciou o 

necessário para a efetivação do ato.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33081 Nr: 1524-55.2013.811.0079

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentileza Alves de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

GENTILEZA ALVES FARIAS ajuizou ação de retificação de registro civil, 

alegando erro de grafia no nome grafado como "GENTILÚSIA ALVES DE 

CARVALHO".

 O Ministério Público quereu certidões criminais negativas mas não 

diligenciou, visto que detém acesso aos sistemas necessários.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A retificação é possível para corrigir falhas que por ventura existam no 

registro como no presente caso.

 Claramente, o fato de o nome da genitora ter sido grafado como 

GENTILÚSIA nos assentos de nascimento e casamento é erro de grafia ou 

material, perfeitamente corrigível, mormente se considerar que não existe 

prova nenhuma da existência de má-fé na motivação da autora em alterar 

o seu sobrenome.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e autorizo ou por outra 

determino que se proceda à retificação nos assentos de nascimentos e 

casamento para constar o correto GENTILEZA. As retificações nos 

demais documentos deverão seguir o pedido feito na inicial e ao 

determinado nesta sentença.

 Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.106/15.

 Certificado o trânsito em julgado, oficie-se ao respectivo cartório de 

registro civil para retificação, com cópia integral do processo.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 31095 Nr: 1152-43.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PINTO DA SILVA, Joana Maria Felipe 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, conforme pretendido 

na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Sem custas ou honorários advocatícios.Após, o trânsito em julgado, 

expeça-se o mandado ao cartório competente. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35031 Nr: 1728-65.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Considerando-se a litispendência com os autos de código 40594, julgo 

EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do 

CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34501 Nr: 1255-79.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Lopes Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para prosseguir no feito ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17844 Nr: 815-59.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLITA MONTEIRO BALAN - 

OAB:46.641 /PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o procurador da parte executada 

para se manifestar sobre os cálculos de fls. 92/95 no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52981 Nr: 169-34.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Virissimo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 MT

 Vistos em correição.

(SECRETARIA: JUNTAR TERMO DE AUDIÊNCIA REALIZADA).

O Ministério Público de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de 

VALDEIR VIRISSIMO OLIVEIRA, alegando que no dia 07/01/2018 por volta 

das 05h10min, na Avenida Brasil, Centro do município de Serra Nova 

Dourada – MT, o denunciado VALDEIR VIRISSIMO OLIVEIRA, subtraiu 

coisa móvel alheia para si mediante grave ameaça a pessoa consistente 

em 01 aparelho celular BLU Z3, de cor predominante preta, pertencente à 

vítima MARIA BARBOSA SANTANA com 62 (sessenta e dois) anos de 

idade; Na mesma indigitada data, após o ocorrido, o denunciado se opôs a 

execução de ato legal mediante grave ameaça a funcionário competente 

para executá-lo, sendo vítima o policial militar NICOLAS ALEXANDRE 

DUMAS PEREIRA FILHO.

A denúncia foi recebida e o acusado apresentou resposta à acusação 

(REF 24).

O recebimento da denúncia foi confirmado, designando-se audiência de 

instrução (REF 30).

Na data de hoje, foi ouvido o PM Nicolas Alexandre Dumas Pereira 

(testemunha de acusação); Nonato Henrique de Oliveira (testemunha de 

defesa); INTERROGADO O RÉU.

Resta pendente apenas a devolução da carta precatória expedida à 

Comarca de Barra do Garças – MT, para a oitiva da vítima Maria Barbosa 

Santana (audiência designada no juízo deprecado para o dia 04 de abril de 

2018).

Aguarde-se a devolução.

Mantenho a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.

Independentemente de devolução, DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO.

Abra-se vista ao MP para apresentar memorais escritos em 5 dias.

Após, intime-se o advogado de Defesa para apresentar memorais escritos 

no mesmo prazo.

Por fim, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34256 Nr: 1041-88.2014.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:10876-A OAB/MT

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Considerando-se a sentença de extinção proferida nos autos de 

execução código 31933, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de 

mérito, por perda superveniente do objeto.

Não há custas pendentes ou honorários advocatícios.

Arquivem-se.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34705 Nr: 1446-27.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Carlos Limonta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Ferreira da Silva, Salviano de Souza 

Montelo Neto, Juarez Souza Montelo Cavalcante, Caçula - Conhecida por

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olivier Pereira de Abreu - 

OAB:GO 12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2014, ou seja, 

há quase 4 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora, a qual não providenciou o 

necessário para a efetivação do ato, apesar de intimada, regularmente, 

mantendo-se inerte desde setembro de 2015 (fls. 115/116), deixando de 

promover os atos necessários por período superior a 2 anos.
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Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Não há custas pendentes.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34402 Nr: 1165-71.2014.811.0079

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Serra Nova Dourada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juciane Pereira Lima - OAB:MT 

- 17.763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, nos 

termos do art. 319 e 320 do Novo CPC.

Devidamente intimada, a parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

nos termos determinados por este juízo, conforme se observa da certidão 

retro.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o aditamento conforme 

determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do Novo CPC).

Arquivem-se.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17800 Nr: 769-70.2009.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM 

SAUDE COLETIVA DE - MT - ATRASC/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

MARIA DO ESPÍRITO SANTOS ajuizou ação requerendo indenização por 

danos morais e ressarcimento por danos materiais em face de 

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE COLETIVA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - ATRASC/MT em razão de um curso 

realizado em 2007.

A ação foi proposta em junho de 2009.

 A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da demanda, 

desde que o autor adote, “no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação”.

Na espécie, verifico que o feito se arrastou por mais de 10 anos, sem 

qualquer efetividade, até junho de 2017, oportunidade em que a 

Magistrada antecessora deferiu o pedido de citação por edital, conforme 

decisão de fl. 75.

Entretanto, o pedido não vinga porque está prescrito.

Isso porque violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se 

extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206, do 

Código Civil.

E a teor do que dispõe o art. 206 do Código Civil, "Prescreve em três anos 

a pretensão de reparação civil".

Diante do exposto, DECLARO A PRESCRIÇÃO, julgando extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Não há custas pendentes ou honorários advocatícios.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13827 Nr: 169-20.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIVERDE MATO GROSSO - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRO. LTDA, ANTONIO PENASSO, 

Sonia Sueli Pereira Novo Penasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CARLOS GUILHERME, ANA LUCIA 

MOREIRA GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A, Carlos Renato Soto Arantes - OAB:GO 35.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE FATIMA FLORES - 

OAB:9168/MT, Jacqueline Cavalcante Marques - OAB:MT0011784O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono das partes para se 

manifestarem sobre as petição de fls. 378/438, no prazo de 05(cinco) 

dias, conforme decisão de fls. 464.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55485 Nr: 1273-61.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEYLA SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19195 Nr: 518-18.2010.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO ALMEIDA SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES FIGUEIREDO DA SILVA -ME ( 

SHOW DO LAR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:9986-B/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença em que são partes as pessoas 

acima identificadas, tendo havido pagamento do débito pela parte 

executada, o que impõe a extinção do processo em face da quitação da 

dívida.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC: Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua 

vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença”.

É o caso dos autos.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, 

conforme noticia a parte exequente e a prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, determinando, desde já, o desbloqueio 
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de bens ou valores por ventura bloqueados.

 Custas já recolhidas, observada a gratuidade.

Honorários advocatícios já fixados.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias e anotações de estilo 

(procedendo-se às baixas, eventualmente, necessárias, expedindo-se o 

necessário.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 10883 Nr: 865-27.2005.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAILDES ALVES PINTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. CRISPIM BARBOSA & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença em que são partes as pessoas 

acima identificadas, tendo havido pagamento do débito pela parte 

executada, o que impõe a extinção do processo em face da quitação da 

dívida.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC: Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua 

vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença”.

É o caso dos autos.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, 

conforme noticia a parte exequente e a prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Anoto, ainda, que mesmo devidamente intimadas, as partes não 

manifestaram no feito.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, determinando, desde já, o desbloqueio 

de bens ou valores por ventura bloqueados.

 Custas já recolhidas, observada a gratuidade.

Honorários advocatícios já fixados.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias e anotações de estilo 

(procedendo-se às baixas, eventualmente, necessárias, expedindo-se o 

necessário.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32664 Nr: 1117-49.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Alves Correa, VALTEIR DE JESUS 

VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Recebo os embargos de declaração, nos termos do art.1022, do CPC.

Conforme dispõe o §2º, do art.1023, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos, eis que seu eventual acolhimento implique a 

modificação da decisão embargada.

 Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36633 Nr: 617-93.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia a data de 4 de maio de 2018, a partir da 

9h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 1598-88.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jorge da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48560 Nr: 3198-13.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Filipe Fernandes Tiengo, Mário Araújo 

Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, César Luiz Branicio da Silva - OAB:OAB/MT 

21.373/O

 ...Assim, diante das peculiaridades do caso, dando conta de que o 

segregado e seus familiares não detém condições financeiras de arcar 

com a fiança já reduzida, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a MÁRIO 

ARAÚJO FAGUNDES isentando-o da fiança, na forma do art. 325, §1, 

inciso I, do CPP condicionada ao cumprimento das seguintes medidas 

cautelares, sob pena de quebra de fiança e decretação de sua prisão 

preventiva:

1) DEVERÁ comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for 

intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento 

(art. 327 do CPP).

2) NÃO PODERÁ mudar de residência sem prévia permissão da autoridade 

processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, 

sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado (art. 328 

do CPP).

 Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA colocando-se o 

indiciado em liberdade, salvo se por outros motivos estiver preso.

Intimem-se. CIÊNCIA ao MPE e à defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38242 Nr: 1246-67.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Pereira Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lo-Ruama Priscila da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46067 Nr: 1928-51.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:21711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13894 Nr: 556-77.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado para 

se manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12179 Nr: 1183-18.2010.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erci Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar manifestar acerca da decisão de fls. 234, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42285 Nr: 69-97.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Teixeira Bortolozzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36830 Nr: 683-73.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinaldo Bernardino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio José Columbano Monez 

- OAB:8.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia a data de 4 de maio de 2018, a partir da 

9h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37417 Nr: 878-58.2015.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elviro da Rocha Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Augusto de Oliveira 

Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia a data de 4 de maio de 2018, a partir da 

9h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32365 Nr: 825-48.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Octávio Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Vistos em correição.

OCTÁVIO GONÇALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi condenado 

à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, fixado o regime inicial 

aberto.

Às fls. 97, foi acostada aos autos a certidão do i. Gestor Judiciário, 

informando que o reeducando cumpriu integralmente a pena imposta.

Pois bem.

 Diante da apresentação do cálculo de pena (fls. 93), e, levando-se em 

conta a concordância do Ministério Público (fls. 94) e da Defesa (fls. 99), 

HOMOLOGO-O, para que surta os legais e jurídicos efeitos, visto que em 

consonância com os fatos versados no presente.

Diante do exposto e em consonância com o parecer Ministerial de fls. 94, 

DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE do reeducando OCTÁVIO 

GONÇALVES DE SOUZA pelo CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA.

 Ademais, em razão da atuação do digno advogado nomeado às fls. 64, 

ARBITRO os honorários advocatícios em 05 URH - R$ 4.482,53 (quatro mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), conforme 

tabela XIX, item 29.2 de honorários da OAB/MT – fev. 2018, com 

EXPEDIÇÃO imediata da respectiva certidão.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas 

e anotações de estilo.

P.R.I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41125 Nr: 1442-03.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darian Aparecido Bezerra Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emilio Tolon - 

OAB:OAB/MT 20.011/E, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - 

OAB:21059/O

 Autos: 1442-03.2016.811.0052 – Código: 41125

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cadastre-se o advogado constituído pelo acusado (ref. 15) no Sistema 

Apolo.

Após, intime-o para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta 

escrita à acusação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50129 Nr: 318-14.2018.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Rosa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ...Portanto, em que pese os argumentos lançados e documentos 

acostados pela defesa à Ref. 13, verifico que a prisão preventiva do réu 

merece ser mantida, que segue conforme a marcha processual de praxe, 

bem como tudo que já foi explanado com fundamento nos arts. 312 e 313 

do CPP.Necessário DESTACAR o fato de que o segregado RONILSON é 

possuidor de antecedentes criminais, tendo sua vida VOLTADA À 

CRIMINALIDADE (Ref. 18), inclusive sendo processado em outros autos 

por tráfico de drogas (código 42960), mesmo delito discutido no presente 

feito. Nesses outros autos, fora concedida liberdade provisória ao réu, 

que por sua vez, como está nítido, VOLTOU A DELINQUIR. Não obstante, a 

pena máxima cominada ao delito de tráfico ultrapassa 04 (quatro) anos, 

motivos pelo quais a prisão preventiva deve ser mantida. Inegável a 

presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso 

I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da 

existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a 

necessidade de garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação 

da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, NA PROBABILIDADE DE 

CONTUMÁCIA, AMEAÇA DE TESTEMUNHAS E DE FUGA DO DISTRITO DA 

CULPA, ADMITEM A DECRETAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA.Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar 

ainda está demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, 

inclusive verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente 

fática desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE 

CUSTÓDIA do acusado tal como foi lançada.CIÊNCIA ao MPE e à 

Defesa.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43675 Nr: 670-06.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Silva de Souza, Luiz Henrique 

Ferreira Xavier, Rodrigo Toló de Paula, Guilhermo Henrique Souza Viana, 

Pedro Henrique Ramos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:21378/O, 

Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11.443 MT, César Luiz Branicio da 

Silva - OAB:OAB/MT 21.373/O, Fábio de Sá Pereira - OAB:, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7297, ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.991/O

 Processo n.º 670-06.2017.811.0052 – Código: 43675 Em consonância, 

assevero que os últimos andamentos do referido processo dizem respeito 

à expedição de Carta Precatória às cidades de Governador Valadares/MG 

e Cáceres/MT com o fito de realizar inquirição de testemunhas, inclusive, 

tendo sido distribuídas e as audiências respectivamente realizadas, 

pendente apenas a devolução. ademais, conforme já determinado por 

decisão (ref. 73), após juntadas das referidas, dar-se-á vista à defesa e 

ao ministério público para apresentação de memoriais. Desta feita, entendo 

que a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com 

espeque em dados concretos dos autos, inclusive verifico que não houve 

nenhuma modificação substancialmente fática desde a data da decisão 

que decretou a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA dos acusados JOSÉ 

MARIO SILVA DE SOUZA e LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER tal como foi 

lançada.Dito isso, DETERMINO ao i. Gestor Judicial que CERTIFIQUE NOS 

AUTOS QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATÓRIAS 

ENVIADAS. Caso todas já tiverem sido devolvidas devidamente cumpridas, 

abro VISTA sucessiva ao Ministério Público e à Defesa para apresentarem 

Memoriais Finais, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, nos termos do art. 403, 

par. 3º do CPP. CIÊNCIA à Defesa.Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, COM URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32810 Nr: 1260-22.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31614 Nr: 72-91.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonis Berto Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:OAB/MT - 5736/O

 Vistos em Correição.Verifico que foi nomeado como perito judicial o Dr. 

Fábio Manoel dos Passos, contudo, ainda que devidamente intimado, este 

não apresentou laudo médico, o que tem causado morosidade indevida ao 

processo.Pelo exposto, 1)REVOGO a nomeação do perito indicado na 

retro decisão e NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT 

Nº. 1958, Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, 

Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone profissional n.º (65) 

99631-9747 e (65) 2127-8022, e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, 

para realização da perícia e juntada do laudo independentemente de 

compromisso (artigo 466 do CPC), para responder os quesitos já 

apresentados pelas partes;2)FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos termos do artigo 2º, IV, da Resolução CNJ nº 

232/2016.3)INTIME-SE o Dr. Roberto Gomes de Azevedo para ciência de 

sua nomeação e aceitação do encargo;4)Proceda a Secretaria da Vara 

Única AGENDAMENTO da perícia junto ao médico perito.5)INTIMEM-SE as 

partes para ciência da nomeação do novo médico perito, bem como da 

data e local da realização da perícia;6)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do 

CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre a 

higidez mental do interditando.7)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL:a)INTIMEM-SE AS PARTES para que se manifestem NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em 

favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, devendo, no caso dos processos de competência delegada da 

Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal;8)OFICIE-SE AO CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA DE MATO GROSSO, para que tome as medidas cabíveis em 

relação ao médico Dr. Fábio Manoel dos Passos, CRM-MT 6.816, nos 

termos do que dispõe o artigo 468, § 1º, do CPC, encaminhando cópia 

desta decisão.Após, tornem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE AS 

PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 249 Nr: 223-48.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Cordeiro Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Usina Água Branca S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Dan - OAB:3565-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claúdio Palma Dias - 

OAB:MT-3523-A, Maria da Paz Fernandes - OAB:1405-P

 Vistos, em correição.

Tendo em vista que o processo se encontra suspenso a mais de 02 (dois) 

anos, conforme certidão de fls. 156, INTIME-SE a parte AUTORA para 

impulsionar o feito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14205 Nr: 867-68.2011.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCG-Brasil Multic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Gonçalves de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Vieram os autos conclusos, tendo em vista o fim do prazo de suspensão 

do processo deferido em 13/05/2015, ou seja, ainda sob a égide do 

CPC/73.

 O Superior Tribunal de Justiça-STJ, exarou o entendimento de que nesses 

casos, há necessidade de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento do feito, para só então iniciar a contagem do prazo 

prescricional e aplicação da regra de prevista no CPC/2015 (RE 1.620.919 

– PR).

Pelo exposto, INTIME-SE a parte autora para dar andamento no feito, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10614 Nr: 1146-59.2008.811.0052

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilene Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

- 8.922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Os autos vieram conclusos, tendo em vista o fim do prazo de suspensão.

Verifico que até a presente data a parte requerida não foi citada, de forma 

que, nos termos do artigo 487, parágrafo único, do CPC/15, INTIME-SE a 

parte AUTORA para se manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Após, tornem-me CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9547 Nr: 390-50.2008.811.0052

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Laurentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edileuza Santos da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865/MT

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes, através de seus advogados a manifestarem a cerca 

dos relatórios do psicossocial fls. 244/245 e 252vº/256, bem como, 

requerer o que entender de direito.

Após, vista ao Ministério Público e conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33210 Nr: 207-69.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Melo da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

MARCELO DE MELO PAIXÃO, condenado, pela prática dos crimes 

descritos nos art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 5 

(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente 

fechado.

Às fls. 69/84, o reeducando progrediu do regime fechado para o 

semiaberto. Entretanto, por ter descumprido as condições do regime 

semiaberto, regrediu-se definitivamente o regime de cumprimento de pena 

para o fechado (fls. 205/208).

Às fls. 249/251 e 252, foi concedido ao apenado o benefício da 

suspensão condicional da pena, com consequente expedição de salvo 

conduto (fl. 253).

Às fls. 259/264, a defesa do reeducando requereu a expedição de 

contramandado de prisão, com objetivo de dar baixa no mandado de 

prisão expedido quando da regressão provisória de regime (fls. 136 e 

137).

É RELATÓRIO. DETERMINO.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à defesa, visto que, no 

presente executivo, não vislumbro motivos que ensejem na prisão do 

reeducando, pois ele obteve o benefício da suspensão condicional da 

pena (fls. 249/251 e 252) e manteve seu endereço atualizado (fls. 257 e 

258), não havendo informações quanto ao descumprimento de alguma das 

condições assumidas.

Diante do exposto, DEFIRO o requerido pela defesa para DETERMINAR a 

expedição de CONTRAMANDADOS às Polícias Civil, Militar e Federal, aos 

bancos de dados Estadual e Federal, ao Banco Nacional de Mandados de 

Prisão, bem como ao CIOSP WEB.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1614 Nr: 225-52.1998.811.0052

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAVATAÍ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sergio Damian - OAB:

 Vistos em correição.

Vieram os autos conclusos, tendo em vista o fim do prazo de suspensão 

do processo, deferido ainda sob a égide do CPC/73.

 O Superior Tribunal de Justiça-STJ, exarou o entendimento de que nesses 

casos, há necessidade de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento do feito, para só então iniciar a contagem do prazo 

prescricional e aplicação da regra de prevista no CPC/2015 (RE 1.620.919 

– PR).

Pelo exposto, INTIME-SE a parte autora para dar andamento no feito, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de extinção.
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CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1319 Nr: 111-16.1998.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Ferreira Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Silva de Oliveira - 

OAB:8902/MT, Wylerson Verano de Aquino Sousa - OAB:OAB/MT 

3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilma Lira Porto Botton - 

OAB:OAB/AM A-627

 Vistos, em correição.

Considerando que decorreu o prazo de suspensão do feito, INTIME-SE a 

parte Exequente, por conseguinte o requerido, para se manifestarem no 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37493 Nr: 916-70.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilsimar Silvestre de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos sob o Código: 37493

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifiquem-se acerca da intimação do acusado para esclarecer se 

ostenta condições ou não para a constituição de patrono, bem como 

eventual transcurso de prazo.

Deste modo, com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, o acusado deve ser assistido por 

defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim, acaso hipossuficiente e considerando que o expediente da d. 

Defensora Pública encontra-se suspenso, em razão da Portaria de nº 

779/2017DPG, NOMEIO desde já, como Defensor Dativo o Dr. AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

INTIME-SE o douto causídico com para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do réu.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45511 Nr: 1675-63.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estevão Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Autos: 1675-63.2017.811.0078 – Código: 45511

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se o reeducando para que informe se possui condições financeiras 

de constituir advogado, devendo o senhor Oficial de Justiça certificar a 

resposta.

Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, 

para que atue como advogado nesta execução, atento ao disposto no art. 

303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento constante na 

tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

CUMPRA-SE INTEGRALMENTE a decisão de ref. 5.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36232 Nr: 490-58.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº. 490-58.2015.811.0038 – Código: 36232

Vistos etc.,

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses do réu, porém, no dia 01.09.2017, houve 

SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o acusado deve ser assistido por defesa técnica, 

sob pena de nulidade absoluta.

 Isso posto, DETERMINO a intimação pessoal do acusado para constituir 

novo advogado, ou, em não tendo condições, manifestar seu desejo de 

ser patrocinado por defensor dativo, devendo o Sr. Meirinho certificar.

 Declarada a hipossuficiência, NOMEIO desde já, como Defensor Dativo o 

Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue 

como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

INTIME-SE o douto causídico com para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do réu.

Posto isso, em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE 

APELAÇÃO, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

(Ref. 143), em seus efeitos legais – art. 597 do CPP, uma vez que 

tempestivo.

Dê-se VISTA ao apelante, para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente 

as devidas razões ao recurso interposto, conforme literalidade do art. 600 

do CPP.

Após, sem novas conclusões, em conformidade com os atos processuais, 

dê-se VISTA ao apelado, para que, em igual prazo, apresente as 

contrarrazões recursais.

Por fim, providencie a REMESSA dos autos ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, para o devido processamento/julgamento do recurso interposto – 

art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 34601 Nr: 1202-82.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Rodrigo dos Santos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº 1202-82.2014.811.0052 – Código 34601

Vistos.

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de JOELSON RODRIGO DOS 
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SANTOS NASCIMENTO, vulgo “EDSON”, por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condições financeiras de se defender no processo.

 Em caso negativo, NOMEIO desde já, o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS – OAB/MT 21.378, desta Comarca para, em caso de aceitação 

do múnus, atuar em favor do réu hipossuficiente, DEVENDO A 

SECRETARIA REMETER OS AUTOS PARA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

NA FORMA DO ART. 396-A DO CPP. Destaco que os honorários 

advocatícios serão fixados ao final do presente, em sentença, de acordo 

com o zelo despendido e a complexidade que a causa requer.

DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37505 Nr: 927-02.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo nº 927-02.2015.811.0052 – Código 37505

Vistos.

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de LEOMAR PEREIRA DOS 

SANTOS por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o sumário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não forem encontrados para intimações.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se os réus possuem condições financeiras de se defenderem no 

processo.

 Em caso negativo, NOMEIO desde já, o Dr. ANDRÉ C. PAIVA – OAB/MT 

22398/0, desta Comarca para, em caso de aceitação do múnus, atuar em 

favor do réu hipossuficiente, DEVENDO A SECRETARIA REMETER OS 

AUTOS PARA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO NA FORMA DO ART. 396-A 

DO CPP. Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45776 Nr: 1776-03.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42310 Nr: 80-29.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ademar Boone Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes, para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39444 Nr: 554-34.2016.811.0052

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, DEFIRO O PEDIDO, ressaltando a observância dos artigos 1.755 

e seguintes do Código Civil.1.EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento de 

valor no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor de MARIA 

APARECIDA RODRIGUES DA SILVA para cobrir as despesas decorrentes 

da administração dos bens do suposto ausente, NIVALDO RODRIGUES DA 

SILVA, constante na Agência do Banco do Brasil de nº 2536-4 desta 

cidade de Rio Branco – MT, em conta corrente de nº 14838-5;2.INTIME-SE 

A REQUERENTE para especificar as provas que pretende produzir ou 

requerer o julgamento antecipado do mérito;3.Verifico que o documento de 

ref.: 27 foi juntado equivocadamente a estes autos. DETERMINO O SEU 

DESENTRANHAMENTO, para juntada ao feito de código 

38398;Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37507 Nr: 929-69.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidemitu Yokomizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A
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 Autos: 929-69.2015.811.0052 – Código: 37507

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 36/40 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-86.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000185-86.2017.8.11.0052 REQUERENTE: SIMONE PEREIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição (id. 

11604089) em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-41.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000188-41.2017.8.11.0052 REQUERENTE: MARIA SILVANA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, 

mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição (id. 11603982) em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-46.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS REIS DEFACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NASSARDEN E CANDIAGO LTDA -ME - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010022-46.2017.8.11.0052 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DOS REIS 

DEFACIO REQUERIDO: NASSARDEN E CANDIAGO LTDA -ME - ME Vistos 

em correição. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de ilegitimidade levando-se em 

consideração que foi a autora que levou o Notebook para o conserto, 

conforme denota-se da Ordem de Serviço 5297226, portanto é parte 

legitima, para tanto rejeito a preliminar. Da incompetência territorial ante a 

ausência de comprovante de que reside nesta comarca, contudo a autor 

juntou comprovante de residência id. 10521227. Rejeito ainda a alegação 

da falta de interesse de agir, em razão de que o aparelho foi deixado 

apenas para realização de orçamento. Passo à análise do mérito. O 

Reclamante pleiteia indenização por danos morais e matérias ao 

argumento de que houve demora na devolução do notebook, deixado para 

conserto na empresa ré. A empresa requerida alega que a autora não 

buscou o aparelho no prazo de 90 dais, que a autora abandonou o 

aparelho na assistência por mais de dois anos. Destaca-se que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 870 de 924



Defesa do Consumidor. Analisado o processo e os documentos a ele 

juntados verifico que assiste razão ao Reclamante, isto porque restou 

inconteste que a autora deixou o aparelho na empresa requerida, e não há 

nenhum documento que comprove que a empresa requerida diligenciou 

para entregar o bem para a autora. Assim, embora a requerida faça 

alegação na sua peça contestatória, porém não juntou nenhum 

documento, ou vez qualquer prova do alegado. Logo, resta caracterizada 

a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada em decorrência 

da ausência da entrega do imóvel sem qualquer justificativa plausível, a 

teor do art. 14, par. 1º, I e II do CDC. Assim, demonstrada a 

responsabilidade civil da Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar 

o Reclamante pelos danos causados, eis que a situação vivenciada pela 

mesma ultrapassa o mero aborrecimento, diante da impossibilidade deste 

desfrutar do bem adquirido. Corroborando: “EMENTA RECURSO 

INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO. VEÍCULO ENCAMINHADO 

REITERADAMEMTE PARA CONSERTO. VÍCIO NÃO SOLUCIONADO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO 

NÃO PROVIDO. No caso, restou demonstrada a falha na prestação dos 

serviços por parte da recorrente que, diante da sua recusa em trocar o 

câmbio do automóvel da recorrida, o veículo apresentou novamente os 

mesmos problemas e precisou ser encaminhado várias vezes à oficina. 

Situação que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois 

a consumidora ficou privada de utilizar seu veículo automotor por muitos 

dias, inclusive nas festividades de final do ano. Para a fixação de 

indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Indenização fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), que não comporta 

reparos, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença mantida. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

166869320148110002/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

15/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016) Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a 

reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais por ele 

suportados, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a 

partir desta decisão. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória 

do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada em 

substituição legal, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-03.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VENDRAMINI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010247-03.2016.8.11.0052 REQUERENTE: MARIA VENDRAMINI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL S/A Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, 

passo à analise do mérito. O Reclamante alega que o Reclamado vem 

descontando sendo mensalmente o valor R$ 29,90 (vinte e nove reais e 

noventa centavos) do seu cartão de crédito pela utilização de internet que 

afirma jamais ter contratado. A empresa Reclamada alega na sua defesa 

que houve a contratação de serviço, porém não junta nenhum documento 

para comprovar o alegado, se valendo apenas de tela sistêmica, o que de 

forma isolada não serve para comprovar a contratação do serviço. A 

empresa Reclamada deveria apresentar o contrato, áudio solicitando o 

serviço, ou qualquer outro documento idôneo para demostrar que houve a 

efetiva contratação e utilização do serviço. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A análise do 

processo e dos documentos a ele acostados levam à conclusão de que 

foram efetivados descontos mensais no cartão de crédito da parte 

reclamante, enquanto a reclamada não se desincumbindo do ônus 

probatório que lhe competia. Logo, não tendo sido comprovada a 

contratação do serviço e a efetiva prestação do serviço de internet, via de 

consequência, resta concluir que os descontos decorrem de forma 

indevida, devem eles ser declarados ilegais, bem como os valores 

descontados, devem ser restituídos a Reclamante. Assim, impende à 

Reclamada ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo Reclamante, 

ao teor do art. 14, par. 1º, I e II do CDC. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO CONSUMERISTA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

DESCONTOS INDEVIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO. FALHA DO SERVIÇO. LEI 8.078/90. REPARAÇÃO 

MORAL. Cobrança indevida de seguro denominado IBIONTOPREV OURO, 

sem autorização do Autor. Falha inegável do serviço. Fortuito interno dos 

atos realizados pelas instituições financeiras. Negativação indevida do 

nome do consumidor. Danos que se operam in re ipsa. Aborrecimentos e 

transtornos anormais da vida de relação. Reparação moral fixada em R$ 

9.330,00 (nove mil trezentos e trinta reais) que se mostra justa e 

proporcional ao dano infligido. Recurso do Réu a que se nega seguimento 

na forma do artigo 557 caput do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL: 

16626103820118190004 RJ 1662610-38.2011.8.19.0004, Relator: DES. 

MARILIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2013, 

VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 02/04/2013 19:14)”. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR o 

Reclamado a restituir ao Reclamante a quantia cobrada em seu cartão de 

crédito, em dobro, devendo o valor alcançado ser corrigido e acrescido de 

juros legais a partir da data do respectivo desconto. CONDENAR o 

Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta 

decisão. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da 

Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-25.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VENDRAMINI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010252-25.2016.8.11.0052 REQUERENTE: MARIA VENDRAMINI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EDITORA ABRIL S.A. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 
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necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo à 

analise do mérito. O Reclamante alega que o Reclamado vem descontando 

sendo mensalmente o valor R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa 

centavos) do seu cartão de crédito pela utilização de internet que afirma 

jamais ter contratado. A empresa Reclamada alega na sua defesa que 

houve a contratação de serviço, porém não junta nenhum documento para 

comprovar o alegado, se valendo apenas de tela sistêmica, o que de 

forma isolada não serve para comprovar a contratação do serviço. A 

empresa Reclamada deveria apresentar o contrato, áudio solicitando o 

serviço, ou qualquer outro documento idôneo para demostrar que houve a 

efetiva contratação e utilização do serviço. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A análise do 

processo e dos documentos a ele acostados levam à conclusão de que 

foram efetivados descontos mensais no cartão de crédito da parte 

reclamante, enquanto a reclamada não se desincumbindo do ônus 

probatório que lhe competia. Logo, não tendo sido comprovada a 

contratação do serviço e a efetiva prestação do serviço de internet, via de 

consequência, resta concluir que os descontos decorrem de forma 

indevida, devem eles ser declarados ilegais, bem como os valores 

descontados, devem ser restituídos a Reclamante. Assim, impende à 

Reclamada ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo Reclamante, 

ao teor do art. 14, par. 1º, I e II do CDC. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO CONSUMERISTA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

DESCONTOS INDEVIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO. FALHA DO SERVIÇO. LEI 8.078/90. REPARAÇÃO 

MORAL. Cobrança indevida de seguro denominado IBIONTOPREV OURO, 

sem autorização do Autor. Falha inegável do serviço. Fortuito interno dos 

atos realizados pelas instituições financeiras. Negativação indevida do 

nome do consumidor. Danos que se operam in re ipsa. Aborrecimentos e 

transtornos anormais da vida de relação. Reparação moral fixada em R$ 

9.330,00 (nove mil trezentos e trinta reais) que se mostra justa e 

proporcional ao dano infligido. Recurso do Réu a que se nega seguimento 

na forma do artigo 557 caput do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL: 

16626103820118190004 RJ 1662610-38.2011.8.19.0004, Relator: DES. 

MARILIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2013, 

VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 02/04/2013 19:14)”. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR o 

Reclamado a restituir ao Reclamante a quantia cobrada em seu cartão de 

crédito, em dobro, devendo o valor alcançado ser corrigido e acrescido de 

juros legais a partir da data do respectivo desconto. CONDENAR o 

Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta 

decisão. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da 

Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-82.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000140-82.2017.8.11.0052 REQUERENTE: KELLY ELENICE FRERES 

COQUEIRO REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

O Reclamante sua petição inicial alega que na data de 07/10/2017, seu 

veículo apresentou vicio, sendo encaminhado a reclamada, ocasião que 

foi afirmado pela concessionária, seria necessário aguardar o prazo de 25 

(vinte e cinco) dias para execução do serviço. Afirma que passado o 

prazo estabelecido pela reclamada, foi buscar o automóvel quando foi 

informada que não havia peças e que demoraria mais alguns dias, tendo 

passado 90 (noventa) dias para a efetiva entrega do automóvel. A 

primeira Reclamada, em sua defesa, aduz que trata-se de culpa exclusiva 

do fabricante em fornecer as peças, inexistindo dever de indenizar, bem 

como que não há que se falar em dano material. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados, verifica-se que restou comprovado que o 

veículo foi deixado na com cessionária para conserto em 07/10/2017 e 

restando incontroverso que a reclamada somente restituiu 90 dias após, já 

que a reclamada não contestou o prazo de restituição. Saliento também 

que a Reclamada não impugna a alegação de que ficou acordado o prazo 

de 25 (vinte e cinco) dias para reparo no veículo, restando provado que o 

veículo do Reclamante permaneceu junto à primeira Reclamada por mais 

de 90 dias. Registro, por último, que é injustificável a alegação das 

Reclamadas de falta de peças, isto porque o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 32, determina que os fabricantes e 

importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de 

reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. 

Desta forma, em que pesem as justificativas apresentadas pelas 

Reclamadas, o prazo de mais de 90 dias para conserto e entrega do 

veículo representa prazo excessivo, o que configura claramente defeito 

na prestação do serviço, devendo as mesmas responder pelos danos 

sofridos pelo Reclamante. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. ATRASO INJUSTIFICADO 

NA REMESSA DAS PEÇAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA 

DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELA 

ESCOLHA DO AGENTE AUTORIZADO. 1. No caso em exame pretende a 

parte autora o recebimento de indenização por danos materiais e morais 

decorrentes da demora no conserto de veículo, ante a não remessa das 

peças da montadora a concessionária que realizaria os reparos no 

automóvel. 2. O retardo no conserto do veículo decorreu do atraso na 

remessa das peças da montadora para a concessionária autorizada. 

Assim, aquela também é responsável pela referida demora perante o 

consumidor, uma vez que nos termos do art. 18 do Código de Defesa do 

Consumidor todos os fornecedores respondem de forma solidária pelos 

produtos que ajudam a por no mercado. 3. Ainda, como a oficina que 

realizaria o conserto do veículo era credenciada da seguradora, esta 

também se torna co-responsável por eventual má prestação do serviço. 4. 

Assim, apurada a existência de responsabilidade das demandas pelo 

atraso injustificável no conserto do veículo, passa-se a análise dos danos 

suportados pela parte autora. 5. Dos danos morais. A parte autora logrou 

comprovar os fatos articulados na exordial, no sentido da demora 

injustificada no conserto do veículo. 6. Comprovada a falha na prestação 

do serviço, as demandadas devem ser responsabilizadas pelos referidos 

atos. 7. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão 

imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que 

possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as 

consequências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. 

Conduta ilícita das demandadas que faz presumir os prejuízos alegados 

pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 8. O valor a ser 

arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o 

princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a 

capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta 

ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do 

dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em 

enriquecimento ilícito. 9. Indenização por danos morais majorada para R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Dado provimento ao apelo. 

(Apelação Cível Nº 70065049280, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/09/2015). O 

Reclamante comprovou que contratou necessitou viajar de ônibus ao 

município onde estava o veículo, conforme recibos anexos, devendo as 

Reclamadas arcarem com o pagamento do valor desembolsado pelo 

mesmo a título de dano material. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 18, da Lei n° 8.078/90 

(CDC), OPINO pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para: CONDENAR a 
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Reclamada pagarem o valor de R$ R$100,52 (cem reais e cinquenta e dois 

centavos), valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da data do desembolso; 

CONDENAR a Reclamada pagarem o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

ao reclamante pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser 

devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir da citação. Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, 

§ 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza 

Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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Processo Número: 8010207-21.2016.8.11.0052
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Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE (REQUERIDO)

W P CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010207-21.2016.8.11.0052 REQUERENTE: CICERO JUSTINO REQUERIDO: 

W P CONSTRUTORA LTDA - ME, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI 

D'OESTE Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e matérias proposta por Cícero Justino em face de Município 

de Lambari d´Oeste e Construtora e Terraplanagem – W P Construtora 

Ltda – ME. Da preliminar de ilegitimidade passiva É cediço, no estudo da 

teoria geral do processo civil, que para a formação da lide processual, 

faz-se necessário o preenchimento de determinadas condições, também 

conhecidas como condições da ação. Tais requisitos são necessários 

desde o momento inicial, para que o juízo chegue a um convencimento 

acerca do mérito, consubstanciado em uma sentença. São condições da 

ação: possibilidade jurídica do pedido; interesse de agir e a legitimidade 

das partes. Em análise detida dos autos, vislumbro que o autor propôs 

ação em face de Construtora e Terraplanagem – W P Construtora Ltda – 

ME, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

2.648.863/0001-59, todavia, a empresa que responsável pela 

pavimentação asfáltica na rua onde correu o sinistro é PRATA & CIA 

LTDA-ME (CNPJ 09.342.661/000170), comprovado pelo ID.5263838. In 

casu, diante dos documentos juntados, resta-se comprovado que a 

segunda reclamada não deu causa as danos causado ao reclamante, 

sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente 

ação, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito. Assim, 

opino por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, 

decido pela extinção do processo sem resolução do mérito, apenas em 

relação à Construtora e Terraplanagem – W P Construtora Ltda – ME, o 

artigo 485, VI do CPC. Da revelia Conforme id. 6152610 a requerida 

Prefeitura Municipal de Lambari D’Oeste devidamente citada, deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar, razão pela qual, opino que seja 

decretada a REVELIA, nos termos do artigo 344, do novo diploma 

Processual Civil, porém deixo de aplicar seus efeitos por se cuidar de 

Fazenda Pública. Ultrapassada a preliminar, passo a análise do mérito. 

Busca o autora indenização em razão de prejuízos sofridos, em razão de 

sofrer prejuízos de ordem moral e material, devido a buracos em via 

pública, realizados em razão de obras sem a devida sinalização causando 

da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao seu 

titular. Tal dever encontra-se estabelecido na norma do artigo 186 do 

Código Civil/02 ao dispor que, "aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Caio Mário da Silva Pereira, 

ao comentar o referido preceito legal, ensina que: "Deste conceito 

extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de 

uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, 

por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não 

propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e 

em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma 

e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem 

jurídico" Mediante tais conceitos, tem-se como certo que a obrigação de 

indenizar advém do dano ou do prejuízo sofrido pela vítima, da culpa do 

agente e do nexo causal entre esses elementos, sendo indispensável que 

a concomitância de todos esses pressupostos estejam plenamente 

evidenciados nos autos para que se imponha o dever ressarcitório. In 

casu, inexiste dúvida com relação à ocorrência do acidente (id. 5263780, 

5263785 e 5263788), bem como quanto ao nexo de causalidade entre o 

evento e os prejuízos sofridos pelo autor, que suportou avarias no seu 

veículo, em razão das precárias condições de trafegabilidade no 

logradouro público encontra-se evidenciadas pelas fotografias anexa. 

Cinge-se a matéria sobre a responsabilidade subjetiva do demandado, pois 

alega o autor que o dano que lhe foi causado decorreu de uma omissão do 

serviço público, da faute de service, razão pela qual tenho como 

necessário observar se há presença dos elementos caracterizadores de 

aludida responsabilidade, ensinados com clareza por Celso Antônio 

Bandeira de Melo: "A responsabilidade por omissão é responsabilidade por 

comportamento ilícito. E é responsabilidade subjetiva, porquanto supõe 

dolo ou culpa em suas modalidades negligência, imperícia ou imprudência, 

embora possa tratar-se de uma culpa não individualizável na pessoa de tal 

ou qual funcionário, mas atribuída ao serviço estatal genericamente. É a 

culpa anônima ou "faute de service" dos franceses, entre nós traduzidas 

por falta do serviço." (RT 552/14) Compulsando os autos, tenho como 

demonstrados os elementos caracterizadores da responsabilidade 

subjetiva, quais sejam o dano, a omissão e a culpa da Administração 

Pública traduzida na negligência. É incontroverso, pela documentação 

anexa a inicial, que o carro do autor sofreu avaria no valor de R$ 3.400,00 

(três mil e quatrocentos reais) e em razão da queda ocorrida no buraco 

existente na via pública, no dia 19/06/2016, necessitando de auxilio de 

terceiro para retirar o seu automóvel do buraco. Os documentos são 

suficientes para demonstrar a negligência do réu, conforme alhures 

mencionados, pois além de esburacada, não havia nenhuma sinalização 

na via pública. Sobre a responsabilidade civil da Administração Pública, 

dispõe a Constituição Federal: "Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." 

Consagrou-se, pois, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de 

direito público. Significa que tal responsabilidade passou a fundar-se na 

causalidade, e não mais na culpabilidade, autorizando o novo ordenamento 

jurídico o reconhecimento da responsabilidade sem culpa de tais pessoas 

jurídicas. Discorrendo sobre a matéria, o renomado mestre CAIO MÁRIO 

DA SILVA PEREIRA (in Instituições de Direito Civil, Ed. Forense, v. III, 8ª ed. 

1990, p. 397) assim se posiciona: "Daí assentarmos a nossa posição já 

delineada aliás em o n. 115, no tocante a este problema e à sua solução: a 

regra geral, que deve presidir a responsabilidade civil, e a sua 

fundamentação na idéia de culpa; mas, sendo insuficiente esta para 

atender às imposições do progresso, cumpre ao legislador fixar 

especialmente os casos em que deverá ocorrer a obrigação de reparar, 

independentemente daquela noção. Não será sempre que a reparação de 

dano se abstrairá do conceito de culpa, porém quando o autorizar a ordem 

jurídica positiva." Nos termos da norma insculpida no art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal, descabe examinar se houve ou não culpa do autor, 

respondendo objetivamente o Estado pelos danos causados por seus 

funcionários, conforme determina o referido dispositivo. A ausência do 

serviço ou o defeito no seu funcionamento configuram a responsabilidade 
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prevista na teoria da culpa administrativa que, segundo HELY LOPES 

MEIRELLES (in Curso de Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 27ª ed., 2002, p. 619), "representa o estágio da transição entre a 

doutrina subjetiva da culpa civil e a tese objetiva do risco administrativo 

que a sucedeu, pois leva em conta a falta de serviço para dela inferir a 

responsabilidade da Administração. É o estabelecimento do binômio falta 

de serviço/culpa da Administração. Já aqui não se indaga da culpa 

subjetiva do agente administrativo, mas perquire-se a falta objetiva do 

serviço em si mesmo em si mesmo, como fato gerador da obrigação de 

indenizar o dano causado a terceiro. Exige-se, também, uma culpa, mas 

uma culpa especial da Administração, a que se convencionou chamar-se 

culpa administrativa. Esta teoria ainda pede muito da vítima, que, além da 

lesão sofrida injustamente, fica no dever de comprovar a falta do serviço 

para obter a indenização.A falta do serviço, no ensinamento de Duez, 

pode apresentar-se sob três modalidades: inexistência do serviço, mau 

funcionamento do serviço ou retardamento do serviço. Ocorrendo 

qualquer destas hipóteses, presume-se a culpa administrativa e surge o 

dever de indenizar." A teoria da culpa administrativa, em verdade, nada 

mais é do que a da responsabilidade subjetiva, prevista no art. 186 do 

Código Civil. Na lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso 

de Direito Administrativo", Malheiros Editores, 9ª ed., ps. 605/606): "É 

mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço' , falta do 

serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for a tradução 

que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade 

objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se 

inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada 

na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha 

Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a mera 

responsabilidade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre 

que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da 

responsabilidade subjetiva." Em tais hipóteses, necessário se faz a prova 

do nexo de causalidade, impondo-se ao autor a demonstração de que o 

dano sofrido decorreu diretamente do mau funcionamento de um serviço 

da Administração Pública, ou da inércia dos agentes administrativos, 

incidindo a responsabilidade independentemente da indagação da culpa do 

servidor. Postas tais diretrizes teóricas, constata-se que da prova 

produzida surgem os elementos de convicção hábeis a demonstrarem o 

nexo de causalidade entre a eventual ação ou omissão do Município na 

produção do evento causador do dano a autor. Os elementos de prova 

carreados aos autos não deixam dúvidas de que os buracos na Rua 

Thiago Bartolomeu, existem por omissão do Município, que não exerceu 

seu poder de polícia de fiscalização sobre ela, e que, apesar de ter 

conhecimento das precárias condições em que se encontrava, não 

providenciou os serviços necessários para sua manutenção e evitar o 

acidente notificado e demonstrado nos autos. Acrescenta-se que o 

Município não apresentou qualquer prova no sentido de ter sinalizado o 

local para evitar acidentes como o que ocorreu com a autora. Ao 

contrário, oportunizado a ele a produção de provas, permaneceu silente. 

Comprovada a omissão do Poder Público no seu dever de manutenção das 

vias públicas, sob sua responsabilidade, e que concorreu para a 

ocorrência do dano, evidencia-se o nexo de causalidade entre sua 

conduta e os prejuízos causados a requerente. Patenteia-se, portanto, o 

dever de indenizar. Com respeito aos danos materiais, tem-se que a 

demandante gastou valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), 

razão pela qual há de ser ressarcido. Quanto aos Danos Morais, por sua 

vez, advém do risco à segurança do reclamante, vitimado de modo grave 

pela ausência de sinalização, o que certamente gera desconforto e abalo 

à sua moral. Diante disso, levando em conta a gravidade do acidente, o 

serviço prestado pela reclamada, que exige qualidade e segurança, 

entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável. 

Em suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da 

indenização por Danos Morais não é o enriquecimento do reclamante e 

tampouco o empobrecimento da reclamada. Em se tratando de dano moral 

"a indenização é por inteiro, posto que não predefinida. Se não os dispõem 

a lei, não há critérios objetivos para cálculo da expiação pecuniária do 

dano moral, que, por definição mesma, nada tem com eventuais 

repercussões econômicas do ilícito. A indenização é, pois, arbitrável (art. 

1.553 do C.C), e como já acentuou formoso aresto deste Câmara, tem 

outro sentido, como anota Windscheid, acatando opinião de Wachter: 

compensar a sensação de dor da vítima com uma sensação agradável em 

contrário (nota 31 ao § 455 das Pandette, trad. Fadda e Bensa).Assim, tal 

paga em dinheiro deve representar para a vítima uma satisfação, 

igualmente moral ou, que seja, psicológica, capaz de neutralizar ou 

anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido... A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado. Trata-se, 

então, de uma estimação prudencial..." (RT 706/68). Pelo o exposto, OPINO 

pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade arguida pela segunda 

reclamada, Quanto ao pedido contraposto OPINO pela improcedência, 

posto que não há pagamento de honorários para o Juizado Especial nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Quanto ao mérito OPINO PELO 

JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos DANOS 

MORAIS causados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, CONDENAR o reclamado ao pagamento a título de 

DANOS MATERIAIS no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos 

reais), acrescida de juros moratórios de 1,0%, ao mês, a partir da citação, 

tudo corrigido pelo IGP-M. JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 J, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela Eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010322-42.2016.8.11.0052
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JOSE LUCIO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010322-42.2016.8.11.0052 REQUERENTE: JOSE LUCIO LIMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - 

CASAL Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – 

em que a parte autora embora tenha efetuado o pagamento da fatura de 

agua seu nome encontra-se inserido no cadastro dos maus pagadores. 

Assim, o autor teve o seu nome negativado oriunda de uma dívida paga, 
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não vendo outra alternativa senão buscar o judiciário para se ver 

ressarcido dos danos advindos da injusta cobrança e negativação. Citada 

a requerida compareceu em sede de audiência de conciliação. Assim, ante 

a impossibilidade da composição amigável, as partes apresentaram 

contestação e impugnação. Eis o breve relatório, em que dispensável, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, cumpre registrar que 

o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Em não havendo 

preliminares e/ou prejudiciais de mérito a serem expurgadas, passo ao 

mérito causae. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Assim, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código 

de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de 

interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 

1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais 

fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das 

partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança indevida do seu nome pela requerida, consoante se observa 

dos documentos acostados na inicial, mais precisamente à negativação de 

evento n. 5295634. Apenas para melhor elucidar a procedência do pedido, 

note-se que o requerido nada trouxe a fim de corroborar as teses 

defensivas, inclusive após o pagamento a reclamada deveria proceder a 

exclusão do nome do autor no rol dos maus pagadores, presumindo-se a 

sua falha para com o consumidor. Assim, a requerida sustenta a 

existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de 

corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de 

relação consumerista, por força da inversão do ônus da prova, cabe à 

parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol de 

inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar do autor, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Conforme resulta da doutrina de José 

Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 
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seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

o exposto, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, OPINO por DECLARAR INEXISTENTE o 

débito ensejador da inserção indevida, devendo a Secretaria da Vara 

oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do 

mencionado débito, tudo a ser feito após o trânsito em julgado da 

sentença, determinado que seja excluído o nome do autor da negativação 

no prazo de 24horas sob pena de multa do valor de R$ 100,00 (cem reais 

por dias). DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

8010318-05.2016.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]. REQUERENTE: ADELSON NEGRINI 

REQUERIDO: LINDOMAR LOPES PINHEIRO Vistos. Cuida-se de Reclamação 

Cível – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora aduz que prestou 

serviço agrícola, totalizando o valor de R$ 2.173,50 (dois mil cento e 

setenta e três reais e cinquenta centavos), e embora tenha tentado 

receber extrajudicialmente, tal não foi possível, razão porque intentou a 

presente demanda. As partes compareceram na solenidade conciliatória. 

Assim, ante a impossibilidade de resolução amigável, a parte requerida 

apresentou contestação e a parte autora impugnação. A requerimento das 

partes foi realizada audiência de instrução. Os autos vieram conclusos. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Alega o reclamante 

que prestou serviço ao reclamado em novembro de 2012, ocasião em que 

foi acordado entre as partes, o valor de R$ 135,00 por hora trabalhada. 

Afirma que prestou 16,1 horas de trabalho, totalizando o valor de R$ 

2.173,50 (dois mil cento e setenta e três reais e cinquenta centavos), que 

não foi adimplido pelo Reclamado. A reclamado, alega que foi prestado 

apenas 4 (quarto) horas de trabalho, embora o promovido tenha assinado 

documento intitulado controle de horas (id. 5295507) atestando que foi 

prestado 16,1 horas de serviço. A testemunha sr. José Airton de Souza 

afirmou que passou apenas um dia na propriedade do reclamando e que 

passou pela manhã e verificou que Sr. Adelson estava trabalhado, e 

passou no período da tarde não estava mais. A testemunha sr. Geraldo 

Magela de Oliveira de Almeida afirma que é vizinho da terra do 

Reclamando que passou dois dias pelo local e viu o autor trabalhando, do 

período da manhã até quase a noite e afirmou que na propriedade haviam 

dois tratores trabalhando. A testemunha José Carlos Borges, afirmou que 

o reclamante prestou serviço dois dias, arando terra com trator. A 

testemunha sr. Lil Pereira Vieira, afirmou que o reclamado ligou para pedir 

200 litros de óleo, que havia dois tratores trabalhando, que o óleo seria 

utilizado pelos dois tratores, que 200 litros daria para os tratores 

trabalharem de 18 à 20 horas. Testemunha Sr. Antônio Auzelio Magalhaes 

afirmou que conhece Lindomar, que não sabe dizer se contratou sr. 

Adelson para prestar serviço, contudo após reperguntado disse que foi 

dado iniciou ao trabalho porém posteriormente foi necessário pagar outra 

pessoa para terminar o trabalho. Testemunha arrolada pelo reclamado sr. 

Marcos Francisco dos Santos afirmou que sabe do problema entre as 

partes devido a conversas, afirmou que passou na propriedade um dia e 

viu o autor trabalhando, afirmou que havia dois tratores, e que o serviço 

não ficou completo. Ocorre que a reclamada não nega que a assinatura no 

documento de ID. 5295507, seja sua, contudo as testemunhas ouvidas na 

audiência de instrução não sustentaram a teste do reclamado, posto que 

foram uníssonas ao afirmar que viram o reclamante trabalhando na 

propriedade do reclamado. Afirmaram as testemunhas também que o 

citado recibo de prestação de serviço, em regra geral, somente é 

assinado após a conclusão do serviço, mostrando evidente que a 

reclamante prestou serviço para o reclamado que deixou de cumprir sua 

obrigação com o pagamento e agora tenta se eximir da obrigação. Nesse 

contexto, a parte promovente comprovou a dívida por parte da promovida 

no valor de R$ 2.173,50 (dois mil cento e setenta e três reais e cinquenta 

centavos), que, no entanto, não foi comprovado a quitação destes, 

devendo ser o valor pago com juros e correção, motivo pelo qual, 

reconheço o débito original e não o atualizado, pois este será reajustado 

até o efetivo pagamento. Sendo assim, tem-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, II do NCPC), 

restando incontroversa sua obrigação na quitação da dívida. 

Corroborando: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 
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CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA – APLICABILIDADE DO 

ESTATUTO DA TERRA – PROVA DOCUMENTAL – DEPOIMENTO PESSOAL 

E TESTEMUNHAL – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO 

CPC/15 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ao Apelante compete demonstrar 

minimamente a existência do contrato verbal de parceria pecuária, ônus 

que o Apelante se desincumbiu. Por outro lado, ao réu compete 

demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu à medida que a 

comprovação do pagamento do contrato baseou-se em ilações. Ao 

sopesar o conjunto fático-probatório do autos, tem-se por incontroverso o 

negócio jurídico firmado verbalmente entre as partes. Contudo, embora 

não haja comprovação irrefutável quanto às condições do contrato, forma 

de pagamento, entre outras aptas, inclusive, a demonstrar que o contrato 

não foi adimplido, as alegações do Apelante quanto ao não recebimento 

dos valores remanescentes são verossímeis. Comprovada a venda da 

reses e não tendo o Apelado comprovado o pagamento, impõe-se a 

reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados. (Ap 

117996/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018) DO PEDIDO CONTRAPOSTO Alega o reclamado que 

necessitou vender algumas cabeças de gado em razão do projeto de 

pasto não ter sido concluído e requereu a condenação do reclamante no 

valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), para pagar outro prestador 

de serviço. Contudo, nem mesmo juntou comprovante de pagamento do 

citado valor, do qual alega ter sofrido prejuízo. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para: CONDENAR o Reclamado a pagar 

o Reclamante o valor de R$ 2.173,50 (dois mil cento e setenta e três reais 

e cinquenta centavos), referente a prestação de serviço objeto da 

presente ação, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE a 

contar da data estabelecida para pagamento e acrescido de juros de mora 

a partir da data do ajuizamento da ação. Em relação ao pedido contraposto 

formulado pelo Reclamado, OPINO pelo julgamento improcedente por 

ausência de prova, nos termos do art.373, inciso II do NCPC. Preclusa a 

via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a 

Súmula nº 18, editada pela Eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta
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Processo Número: 8010425-49.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT0005701S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

8010425-49.2016.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Incompetência em razão da matéria - perícia Rejeito a 

preliminar de incompetência arguida pela Reclamada, tendo em vista que 

os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de 

convicção, não havendo necessidade de produção de outros tipos de 

prova, como a pericial. Passo ao exame do mérito. O Reclamante que é 

consumidor dos serviços prestados pela Reclamada através da Unidade 

Consumidora 6/456390-7, e 6/1130861-6, tendo sempre quitado em dia 

suas faturas. No entanto, nos meses de outubro/2015 à abril/2016, relata 

que ocorreu inúmeras interrupções de energia. Afirma, ainda, que fez 

reclamação administrativamente e nada foi resolvido, bem como que houve 

a interrupção dos serviços contratados causando danos de ordem moral e 

material. A Reclamada, na defesa, alega que não houve comprovação da 

falta de energia, não havendo nexo de causalidade, que o Reclamante não 

juntou documento para comprovar a falha na prestação de serviço, e aduz 

ainda a ausência de demonstração dos danos matérias e lucros 

cessantes. Analisado o processo e os documentos a ele acostado, 

verifico que a Reclamada não trouxe nenhuma prova de que os serviços 

contratados estavam funcionando na época em que as solicitações de 

atendimento foram realizadas pelo Reclamante. Nota-se pelos documentos 

anexados aos autos que o Reclamante efetuou várias reclamações na 

empresa requerida em relação às interrupções de energia, porém não 

houve nenhum resposta ao consumidor. Ademais, o Reclamante juntou em 

sua petição inicial vários protocolos de atendimento, comprovando ter 

acionado a reclamada para reclamar da má prestação do serviço, a qual, 

por sua vez, sequer se dignou a se manifestar sobre a natureza das 

reclamações protocoladas. Logo, torna-se evidente o defeito na prestação 

do serviço, visto que a Reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela 

própria ofereceu e contratou com o Reclamante, deixando a mercê e sem 

serviço adequado. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, 

na qual a Reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que o Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Destarte, tenho que a 

situação vivenciada pelo Reclamante decorrente do descaso, 

desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida pela Reclamada, 

sendo, sem sombra de dúvida, passível de indenização. Corroborando: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE 

TELEFONIA MÓVEL. (...). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER 

DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. 

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a alteração do 

quantum estabelecido a título de indenização por danos morais somente é 

possível, em sede de especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada 

pelo Tribunal de origem revelar-se irrisória ou exorbitante. (...). 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 431622 PR 

2013/0373091-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014)”. 

Desta feita, no caso em comento, prevalece a versão apresentada pela 

parte autora, notadamente porque cabe à empresa reclamada comprovar 

que atendeu prontamente as suas solicitações ou, que na data da 

reclamação havia efetivamente a prestação do serviço de energia elétrica. 

No caso, incidem as regras dos artigos 14, §1º e 22, parágrafo único do 

Código de Defesa do Consumidor, em razão da defeituosa prestação do 

serviço fornecido pela concessionária reclamada, pois se trata de serviço 

essencial que exige eficiência, adequação e continuidade. A empresa 

requerida, além de levar energia aos consumidores que atende, deve 

fazê-lo de forma eficiente, adequada e contínua, bem como providenciar 

os meios necessários para a prestação de serviço de forma satisfatória. 

Nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus 

da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor, o 

qual não demonstrou haver qualquer causa excludente da 

responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua 

conduta e o dano experimentado pela parte consumidora. Assim, restou 

comprovada a falha na prestação dos serviços pela reclamada, a ensejar 

a condenação por danos morais. O dano moral experimentado pela parte 

reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da parte requerida. 

No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta 

ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 
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comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte requerida ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento 

indevido, e ainda, para desestimular a parte requerente a agir com a 

negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Acrescento, ainda, que a Reclamante embora afirme 

ter sofrido perda material, em nenhum momento informa protocolo de 

ressarcimento e nem mesmo pleiteia valores a dito título, também não foi 

juntado documentos comprovando de foram clara os danos matérias, tais 

como notas fiscais, recibos ou qualquer outro documento para mensurar o 

dano material. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil/2015, opino pela rejeição da preliminar arguida pela 

reclamada e no mérito OPINO pela parcial PROCEDÊNCIA dos pedidos 

constantes na ação e o faço para: CONDENAR a Reclamada a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir desta decisão. INDEFERIR o pedido de 

danos morais e lucros cessantes, por falta de prova do alegado; Em 

havendo cumprimento voluntário da condenação transação remanescente 

e concordância da parte credora com os valor(es) pago(s) 

depositados(s), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. Expeça-se, se necessário, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do advogado da parte credora, 

fica já autorizada, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório para o causídico “receber, dar quitação”. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010395-14.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON FERNANDES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Numero do Processo: 

8010395-14.2016.8.11.0052 REQUERENTE: WELISON FERNANDES DE 

ASSIS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., DEFIRO o pedido 

vinculação e levantamento do valor depositado. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ, observando a conta bancária ora informada, bem como as 

regras do artigo 450 da CNGC – Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Com o transcurso 

do prazo, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-21.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA SOUZA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Número do Processo: 

8010401-21.2016.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: SIDNEI DA SILVA SOUZA SALVADOR 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e 

levantamento do valor depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, 

observando a conta bancária ora informada, bem como as regras do 

artigo 450 da CNGC – Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000134-75.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SOPHIA NETO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TAPIAS TETILLA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895/O (ADVOGADO)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora, por intermédio de seu representante, 

para se manifestar no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-23.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDI SAIMONTON LOURES DE LAET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010375-23.2016.8.11.0052 REQUERENTE: KENEDI SAIMONTON LOURES 

DE LAET REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de incompetência deste Juizado Especial 

suscitada pela Reclamada, tendo em vista que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção, não 

havendo necessidade de produção de outros tipos de prova, como a 

pericial. Passo à análise do mérito. Alega o Reclamante em sua petição 

inicial que é usuário dos serviços da Reclamada e que as faturas 

referentes aos meses de outubro/2016 e maio/2016, foram emitidas com 

consumo superior à sua média mensal. Afirma que questionou 

administrativamente as faturas, e inclusive foi retirado o seu medidor de 

energia para averiguação e que jamais houve resposta da empresa 

reclamada, pleiteando danos morais e matérias. A Reclamada, em defesa, 

alega as cobranças são devidas, não havendo qualquer irregularidade, 

inexistindo cobrança indevida e dever de indenizar, porém não juntou 

nenhum documento referente ao medidor que foi para ser analisado pela 

empresa. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à parte reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. 

Analisando o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que 

a Reclamada afirma que não houve grande variação de consumo, pelo que 

constata-se que as faturas estavam acima da média, inexistindo nos autos 
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documento probante de que o medidor retirado a residência da autora (id. 

5296432) estava auferindo regularmente a energia. Evidencia-se, pois, 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A 

demonstração de situação excepcional incumbia à concessionária, sendo 

impossível exigir da parte autora a produção de prova negativa. No 

entanto, restou demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, a 

qual, mesmo ciente da tarifação equivocada, não se dispôs a readequar 

as faturas emitidas, imputando ao Reclamante o ônus pelo fato sem 

comprovar sua responsabilidade, pelo que deve esta ser condenada a 

indenizar o Reclamante pelos danos causados. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inicial formulado, e o faço para: 1 – DETERMINAR que a Reclamada 

proceda à readequação das faturas referentes aos meses outubro/2016 e 

maio/2016, de acordo com a média dos três meses posteriores a emissão 

desta; 2 – DETERMINAR a repetição do indébito dos valores cobrados a 

maior nas faturas quitadas outubro/2016 e maio/2016, devendo ser 

restituído em dobro o valor cobrado a maior após o refaturamento; 3 – 

CONDENAR a Reclamada a pagar o Reclamante o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) pelos danos morais experimentados de forma injusta, 

devendo o valor ora estabelecido ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da Comarca de Rio 

Branco, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-25.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VENDRAMINI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010252-25.2016.8.11.0052 REQUERENTE: MARIA VENDRAMINI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EDITORA ABRIL S.A. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo à 

analise do mérito. O Reclamante alega que o Reclamado vem descontando 

sendo mensalmente o valor R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa 

centavos) do seu cartão de crédito pela utilização de internet que afirma 

jamais ter contratado. A empresa Reclamada alega na sua defesa que 

houve a contratação de serviço, porém não junta nenhum documento para 

comprovar o alegado, se valendo apenas de tela sistêmica, o que de 

forma isolada não serve para comprovar a contratação do serviço. A 

empresa Reclamada deveria apresentar o contrato, áudio solicitando o 

serviço, ou qualquer outro documento idôneo para demostrar que houve a 

efetiva contratação e utilização do serviço. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A análise do 

processo e dos documentos a ele acostados levam à conclusão de que 

foram efetivados descontos mensais no cartão de crédito da parte 

reclamante, enquanto a reclamada não se desincumbindo do ônus 

probatório que lhe competia. Logo, não tendo sido comprovada a 

contratação do serviço e a efetiva prestação do serviço de internet, via de 

consequência, resta concluir que os descontos decorrem de forma 

indevida, devem eles ser declarados ilegais, bem como os valores 

descontados, devem ser restituídos a Reclamante. Assim, impende à 

Reclamada ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo Reclamante, 

ao teor do art. 14, par. 1º, I e II do CDC. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO CONSUMERISTA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

DESCONTOS INDEVIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO. FALHA DO SERVIÇO. LEI 8.078/90. REPARAÇÃO 

MORAL. Cobrança indevida de seguro denominado IBIONTOPREV OURO, 

sem autorização do Autor. Falha inegável do serviço. Fortuito interno dos 

atos realizados pelas instituições financeiras. Negativação indevida do 

nome do consumidor. Danos que se operam in re ipsa. Aborrecimentos e 

transtornos anormais da vida de relação. Reparação moral fixada em R$ 

9.330,00 (nove mil trezentos e trinta reais) que se mostra justa e 

proporcional ao dano infligido. Recurso do Réu a que se nega seguimento 

na forma do artigo 557 caput do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL: 

16626103820118190004 RJ 1662610-38.2011.8.19.0004, Relator: DES. 

MARILIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2013, 

VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 02/04/2013 19:14)”. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR o 

Reclamado a restituir ao Reclamante a quantia cobrada em seu cartão de 

crédito, em dobro, devendo o valor alcançado ser corrigido e acrescido de 

juros legais a partir da data do respectivo desconto. CONDENAR o 

Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta 

decisão. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da 

Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-37.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ERCIAS VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010096-37.2016.8.11.0052 REQUERENTE: ERCIAS VICENTE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte 

autora aduz que possui uma motocicleta Suzuki YES SE 125, cor azul, 

CHASSIS 9CDNF41ZJBM340090, e que no dia 08/09/2012, foi abordado 

pela Policia Rodoviária Federal que constatou que o veiculo estava sem 

lacre. Afirma que a motocicleta estava sem lacre por ser nova. Aduz ainda 

que foi constatado pela Nota Fiscal que era dono do automóvel, contudo a 

Delegada titular da delegacia à época teria se negado a devolver a moto 

devido a discussão entre o Reclamante e a delegada Elizabete Garcia. 

Alega também que somente conseguiu restituir a moto após a morte da 

citada delegada. Citada a requerida compareceu em sede de audiência de 

conciliação. Assim, ante a impossibilidade da composição amigável, as 

partes apresentaram contestação e impugnação. Eis o breve relatório, em 

que dispensável, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, 

cumpre registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Sem rodeios, os pedidos do reclamante não merecem ser acolhidos. O 

Autor alega que a placa não estava devidamente lacrada, pois era nova e 

havia tão somente colocado a placa na concessionária e posteriormente, 
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quando chegasse à cidade de Rio Branco, tomaria as medidas cabíveis 

para regularização do veículo. O documento de id. 5263680 demonstra 

que o Reclamante adquiriu o veículo no dia 30/07/2011, que foi apreendido 

no dia 08/09/2012, conforme id. 526380, ou seja, aproximadamente um ano 

após a compra. Verifico que o Reclamante há mais de um ano circulava 

irregularmente com o veículo, sem lacre, sem os documentos devidos, 

quais sejam, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, em 

desacordo com o art. 221 e 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Desta 

forma, inexistindo prova mínima quanto aos fatos arguidos na inicial, 

forçoso é a improcedência da ação. Diante do exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 

487, I do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juiz Togada da Comarca de Rio 

Branco/MT, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-67.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

8010040-67.2017.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[COMPRA E VENDA, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

ENTREGAR]. REQUERENTE: SILVERIA PEREIRA REQUERIDO: VIA VAREJO 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação de indenização por danos morais c/c obrigação de 

fazer, proposta por Silveria Pereira em desfavor de Via Varejo S/A. Alega 

a reclamante que realizou compra, no dia 22 de janeiro de 2017, de um 

aparelho celular Smartphone Samsung Galaxy J3, Duos 

SM-J320M/DSDourado com Dual Chip, Tela 5.0”, Câmera 8MP, Android 5.1 

e Processador Quad Core de 1.5 Ghz, no valor de 299,00 (duzentos e 

noventa e nove reais), via internet, no site da empresa reclamada, que 

nunca lhe foi entregue, requerendo devolução de valores e indenização 

por danos morais. Disse que, após o pagamento e não recebimento da 

mercadoria entrou em contato com a reclamada pessoalmente, na sede da 

empresa em Cáceres/MT, quando foi informado que não havia o citado 

produto em estoque. A empresa reclamada alega que ausência de 

conduta ilícita, uma vez que não efetuou a venda do produto a reclamada, 

uma vez que não foi localizada na empresa nenhuma compra em nome da 

autora, tratando-se de possível fraude. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado. Do exame 

dos autos, especialmente dos documentos que instruíram a peça inicial, 

extrai-se que a demandante, de fato, foi vítima de fraude virtual 

denominada “phishing”. Sendo assim, inviável qualquer responsabilização 

civil das demandadas, por se estar diante da hipótese de culpa exclusiva 

de terceiro, situação que exclui o dever da ré de indenizar o autor, na 

forma do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - ... 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro Nos pintes apresentado 

pelo reclamante restou demostrado que a compra não foi realizada no site 

oficial da empresa. O conjunto probatório contido nestes autos não indica 

qualquer ilicitude no proceder da loja ré; ao contrário, evidencia a 

ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e 

afastando a responsabilização das demandadas. Trago para 

conhecimento o entendimento das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul 

em casos semelhantes. Ementa: RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE 

BALCÃO. RESCISÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA. 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTO ADQUIRIDO PELA 

INTERNET. FRAUDE VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA. ACESSO A SITE 

FALSO. GOLPE CHAMADO DE PHISHING. ELEMENTOS QUE APONTAVAM 

PARA A EXISTÊNCIA DE FRAUDE, COMO VALOR BEM ABAIXO DO 

PRATICADO NO MERCADO E REFERÊNCIA NO BOLETO A SITE SEM 

RELAÇÃO COM A REQUERIDA. CASO FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO 

DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO 

RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006810139, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 13/07/2017) O caso é de fraude 

virtual onde as partes (autora e ré) acabaram sendo vítimas do golpe 

chamado “phishing”. Não há como se imputar ao réu responsabilidade pelo 

descuido da requerente quanto ao procedimento de compras pela internet. 

Logo, comprova-se a tese da ré que se trata de empresa fantasma, não 

podendo os demandados arcarem com os danos por ela causados, pois 

não comprovada nenhuma ligação entre ambos na cadeia consumeirista. 

Assim, não podem responder os demandados pelo descuido da 

demandante, a qual deveria ter efetuado consulta prévia sobre a 

credibilidade da empresa que oferecia o produto em questão. Não há como 

se esperar que o réu previssem tal conduta de pessoas maliciosa se 

evitasse a utilização de site falso em seu nome. Há efetiva comprovação 

de que terceiro criou um falso site, utilizando informações da empresa 

demandada, realizando venda de bens pela internet, cujo pagamento se 

dava boleto falso. Se houvesse relacionamento regular envolvendo as 

partes a responsabilidade seria própria da atividade empresarial 

desenvolvida. Todavia, no caso em exame, tenho que alargar a 

concepção de risco pela atividade soa demasiado. Descabido imaginar-se 

que toda fraude em que o nome de alguma empresa seja usado 

fraudulentamente determine a sua responsabilidade objetiva. No caso dos 

autos houve caso fortuito externo, alheio a vontade da recorrida, vez que 

também foi vítima na relação negocial em análise, havendo rompimento do 

nexo de causalidade para a reparação civil. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. FRAUDE. 

CONSTITUIÇÃO FALSA DE EMPRESA VIRTUAL. USO DOS DADOS DA 

EMPRESA RÉ. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. 

BOLETO PAGO. GOLPE (PHISHING). INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO 

NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE AUTOR E VENDEDOR VIRTUAL. 

CONTEXTO PROBATÓRIO DA RÉ ROBUSTO QUE EVIDENCIA SE TRATAR 

DE FRAUDE. ADOÇÃO DE MEDIDAS PELA RÉ IMEDIATAMENTE APÓS O 

CONHECIMENTO DOS FATOS. REPRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, POLÍCIA CIVIL E INSERÇÃO NO DOMÍNIO DE INFORMAÇÕES 

AOS CONSUMIDORES. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FATO 

DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006247555, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 30/09/2016) RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. RESCISÓRIA 

C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA. CONSUMIDOR. COMPRA E 

VENDA. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. FRAUDE VIRTUAL. 

AUSÊNCIA DE ENTREGA. ACESSO A SITE FALSO. GOLPE CHAMADO DE 

PHISHING. ELEMENTOS QUE APONTAVAM PARA A EXISTÊNCIA DE 

FRAUDE, COMO VALOR ABAIXO DO MERCADO, RAMO DE ATUAÇÃO DA 

REQUERIDA E DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA DO DEPÓSITO. 

COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA, AO TER CIÊNCIA DO OCORRIDO, 

COMUNICOU O FATO À AUTORIDADE POLICIAL E BUSCOU ESCLARECER 

PELO MEIO ELETRÔNICO DE COMPRA A EXISTÊNCIA DA FRAUDE. CASO 

FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO RECONHECIDA. RECURSO 
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PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005928940, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 29/07/2016) Consigno, por fim, que as compras na internet, 

apesar de mais baratas, normalmente apresentam certo risco ao 

consumidor, devendo este se assegurar com maior rigor de que está 

tratando com uma empresa séria para não ser vítima de falsários. Pelo 

exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da Comarca de Rio 

Branco, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54288 Nr: 2326-97.2013.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGPP(, JdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:OAB/MT 9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pleito de fls.128/129 na forma requerida.

Desta feita, designo audiência de instrução para o dia 26/04/2018, às 

16:30 horas.

 Intimem-se as partes para comparecimento acompanhadas de seus 

patronos.

 Ciência ao ilustre representante do Ministério Público.

 Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 72787 Nr: 1268-20.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMMO CARLOS SOUSA COELHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para manifestar sobre os Ars 

devolvidos, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1554 Nr: 12-19.1992.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marluza Ballotin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Souza Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:OAB/MT 8.526, JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - 

OAB:7169/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Socrátes Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar as partes a manifestar 

sobre a carta precatoria devolvida juntada aos autos (fls. 1163/1249)bem 

como requerer o que entendere de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 55111 Nr: 144-07.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Cosméticos Natura 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Luiz Brock - 

OAB:OAB-SP91.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, Eduardo Luiz Brock - OAB:91311OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o patrono da autora para que 

dentro do prazo legal apresente os quesitos para que possa ser 

respondida pela perita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 55111 Nr: 144-07.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Cosméticos Natura 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Luiz Brock - 

OAB:OAB-SP91.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, Eduardo Luiz Brock - OAB:91311OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora e requerida que foi 

agendada Perícia Médica nos autos acima declinado com a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares de Castro, para o dia 04 de abril de 2018, a partir de 8h 

no seguinte Endereço: Edifício do Fórum de Rosário Oeste-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22687 Nr: 1925-74.2008.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar o autor para manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82047 Nr: 1311-88.2017.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IODSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari - 

OAB:9744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação Divórcio, ajuizada por NOELDES PINTO, em face de 
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IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS PINTO, pelos fatos e fundamentos 

expostos.

Designada audiência de conciliação, esta restou exitosa, ante a 

composição amigável entre as partes (ref. 44).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de pedido de divórcio, contra o qual não cabe nenhum tipo de 

oponibilidade, sendo direito potestativo das partes, carecendo de qualquer 

justificativa ou prazo mínimo para tanto, razão pela qual cabe ao judiciário 

apenas desconstituir o casamento.

Com relação às demais questões, homologo o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de 

Título Executivo Judicial.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produzam seus efeitos jurídicos e 

legais e decreto o DIVÓRCIO do casal Noeldes Pinto e Iolanda Oliveira dos 

Santos Pinto, e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

A Requerida voltará a usar o nome de solteira, “Iolanda Oliveira dos 

Santos”.

Expeça-se mandado de averbação junto ao serviço Notarial competente.

Dada a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, bem como pelo 

trabalho realizado pela Advogada Dativa Dra. Elaine Cristina Ogliari Suzuki, 

fixo, em favor desta, a título de honorários advocatícios, 01 (uma) URH. 

Expeça-se o necessário.

Ao arquivo, com baixa na distribuição.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-41.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA DO BOM DESPACHO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 26 de março de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-83.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAIRONE DE MATOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000573-83.2017.8.11.0053 REQUERENTE: ANTONIO 

TAIRONE DE MATOS SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

existência de questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste 

prisma, impende afastar a alegação defensiva da ré no sentido da 

incompetência deste Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de 

realização de perícia complexa para o julgamento da presente quizila, hábil 

ao deslocamento da competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível 

Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa 

Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA 

MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. 

COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. 

Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. Outrossim, 

pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código der Processo 

Civil. Neste talante, impende reconhecer a parcial procedência dos 

pedidos deduzidos na prefacial. Com efeito, o cerne da questão ora posta 

em Juízo cinge-se à legalidade dos débitos questionados na prefacial. Sob 

este prisma, denota-se que a parte requerente mantinha uma média de 

consumo mensal, mas que sofreu abrupta variação. Porém, a requerida, 

em momento algum, comprovou que a requerente contribuiu para a citada 

falha na prestação dos serviços. É cediço caber ao réu os fatos 

impeditivos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). 

Não houve sequer menção de desvio de consumo. A falha foi única e 

exclusivamente da requerida. Destarte, pela falta de comprovação de 

qualquer fato elisivo ao direito do autor, deve a requerida arcar com o 

ônus desta sua inércia. Neste sentido: TJ/MT, Ap, 29894/2014, 

DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 27/08/2014, Data da publicação no DJE 01/09/2014. Ementa: 

“(...). Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. (...)” (grifos nossos). Para tanto, deveria a 

requerida proceder à inspeção dos aparelhos que permitem a cobrança do 

consumo. Como não procedeu desta forma, deve cobrar pela média de 

consumo dos meses anteriores. Não se pode, simplesmente, declarar 

inexistentes os débitos, pena de enriquecimento asem causa pela parte 

requerente. Melhor a adoção do pagamento pela média de consumo. A 

jurisprudência acoroçoa tal entendimento. TJ/MT, RI 928/2012, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013. Ementa: “SÚMULA DE 

JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE NÃO EFETUAR O CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. 

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o 

consumidor contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de 

realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa 

nº414/2010 da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo 

faturado com a média dos últimos ciclos e inexistindo processo 

administrativo com emissão laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 

9001, presume-se que efetivamente houve superfaturamento devendo a 

cobrança ser recalculada com base na média de consumo dos últimos 

doze meses. (...)” (g. n.). Ainda assim: TJ/MT, RI 142/2012, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

28/06/2012, Publicado no DJE 01/08/2012. Ementa: “RECURSO INOMINADO 

- ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇAS ACIMA MÉDIA - REDUÇÃO PARA 

VALORES CONDIZENTES COM A MÉDIA DE CONSUMO DO USUÁRIO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se em determinado período as 

faturas de energia elétrica apresentam valores exacerbados, devem ser 

reduzidos para patamares condizentes com os valores cobrados após a 

ocorrência de tal anomalia, por se tratar de decisão mais justa e equânime, 

sem necessidade da realização de novo laudo, para constatar eventual 

falha na prestação do serviço” (g. n.). Portanto, poderá a parte requerida 

cobrar as faturas dos meses de consumo, segundo a média dos doze 

meses anteriores. Por fim, não há falar em danos morais. Não houve 

protesto ou suspensão no fornecimento de energia elétrica. Os fatos 

coadunam-se a meros dissabores de quem vive em sociedade. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por ANTONIO 

TAIRONE DE MATOS SANTANA em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para DETERMINAR à requerida, se 
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assim o quiser, cobrar as faturas questionadas na prefacial, segundo a 

média de consumo dos últimos doze meses. Julgo extinto este processo 

com resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do CPC. Torno 

definitivos os efeitos da liminar exarada. Sem custas, sem honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou por publicada 

a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81458 Nr: 3144-86.2017.811.0039

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOYSES ESTEVAM DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Olivã de Santana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta toada, por constar em escritura pública de doação com reserva de 

usufruto vitalício (fls.14/21), a previsão da existência da reversão, JULGO 

PROCEDENTE o pleito inicial, determino assim, que o Cartório do 1º Ofício 

da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT proceda com a 

averbação da reversão da doação em favor do doador, ora 

requerente.Após o trânsito em julgado, arquive-se.Às providências.P. R. I. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de março de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68571 Nr: 722-75.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR, CESDC, MV, RDSP, SADAM, JDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.548, 

FERNANDO CÉSAR LOPES PIVA - OAB:MT 9715-B, ROBSON DOS REIS 

SILVA - OAB:MT 19991/O, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996, TAÍZA BORGES BERNARDES - OAB:MT0014399O, 

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:14862, WAGNER RICCI DA 

SILVA - OAB:MT 0021379-O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, PARA MANIFESTAR-SE NOS 

PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51891 Nr: 1795-24.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1795-24.2012.811.0039

CÓDIGO 51891

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por SEBASTIANA DE 

JESUS SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS.

Alvarás de Autorização de pagamento às fls. 151/152.

Manifestação do patrono da parte autora à fl. 153.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 151/152, bem como a manifestação de fl. 

153, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54499 Nr: 2256-59.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL SOUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2256-59.2013.811.0039

CÓDIGO 54499

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANTONIO MANOEL 

SOUTA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 À fl. 155 cálculo apresentado pela parte autora.

À fl. 162, certidão do senhor Gestor Judiciário, certificando que embora 

devidamente intimada, a parte requerida nada manifestou.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente, conforme à fl. 155, 

apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à fl. 162, que a parte requerida, embora devidamente 

intimada, nada manifestou a respeito dos cálculos apresentados, no valor 

de R$ 54.402,67 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e dois reais e 

sessenta e sete centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 4.873,45 

(quatro mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) 

referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 155, no valor de R$ 54.402,67 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e 

dois reais e sessenta e sete centavos) referente às verbas pretéritas e 

R$ 4.873,45 (quatro mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e 

cinco centavos) referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52811 Nr: 578-09.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 AUTOS Nº 578-09.2013.811.0039

CÓDIGO 52811

Vistos.

Em que pese os argumentos expendidos pela Douta Defesa do réu 

SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUZA, importa aqui consignar, que os efeitos da 

condenação somente se esgotam com o cumprimento da pena imposta 

pela sentença condenatória.

Assim, considerando que inexiste qualquer comprovação juntada aos 

autos acerta do total cumprimento da pena pelo apenado, não há que se 

falar, portanto, em reaquisição dos direitos políticos.

Nesse ponto, transcrevo a lição do Professor Thales Tácito Pontes Luz de 

Pádua Cerqueira, em sua obra Direito Eleitoral Brasileiro, editora Del Rey, 

2ª edição, Belo Horizonte-MG-2002, pág. 325/326, verbis: “A suspensão 

dos direitos políticos não é pena acessória, e sim consequência da 

condenação criminal: opera-se automaticamente, independentemente de 

qualquer referência na sentença”.

Para corroborar o entendimento, transcrevo a Súmula 9 do Excelso 

Tribunal Superior Eleitoral, ad litteram: “A suspensão de direitos políticos 

decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o 

cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de 

prova de reparação de danos”.

Assim, considerando que o acusado ainda não deu total cumprimento da 

pena imposta, INDEFIRO o pedido de fls. 117.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16211 Nr: 1922-35.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 250, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55444 Nr: 523-24.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINDO LAZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA DE ARAÚJO FERLIN - 

OAB:MT 17.546, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - OAB:MT 

20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 192/194, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13040 Nr: 745-70.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 203/204, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53960 Nr: 1731-77.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 210/211, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15696 Nr: 1397-53.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOLINO MENDES - DE CUJUS, PEDRO BENTO 

SANTANA MENDES, LÚCIO FERNANDES SANTANA, ILINA SANTANA 

MENDES, LÚCIA FERNANDES SANTANA, RENAIDE SANTANA MENDES, 

RENATO SANTANA MENDES, ELMINIA SANTANA MENDES, SEBASTIÃO 

ERICO SANTANA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO DISTRIBUIDOR(A)DE FOLHAS 

144, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16197 Nr: 680-70.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE CONCEIÇÃO DE CARVALHO MONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS ÁS 

FLS 257/269, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23959 Nr: 1586-26.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIRO GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50836 Nr: 697-04.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 2243-02.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA ARQUAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23208 Nr: 831-02.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA - DE CUJUS, ANTONIO 

RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS 205. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15865 Nr: 1560-33.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA DE SOUZA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. 217/218, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50523 Nr: 363-67.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAZ GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:165814

 AUTOS Nº. 363-67.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº. 50523.

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL interposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de JOAZ GONÇALVES DA SILVA todos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte executada foi citada em fl. 32-v.

 À fl. 33 o executado efetuou o pagamento da dívida, mesmo que fora do 

prazo.

À fl. 35, o exequente requereu a transferência do valor para a conta do 

Estado e após a intimação da mesma para abatimentos cabíveis, para 

prosseguimento por eventual saldo residual ou extinção da ação.

À fl. 36, este juízo terminou que os valores bloqueados aos autos fossem 

devidamente transferidos para conta da parte exequente.

À fl. 55, o Juízo da comarca de Alfengas/MG fez a transferência dos 

valores bloqueados para a conta do Estado e por conseguinte à fl. 57, a 

instituição financeira Banco do Brasil informou que fez a transferência 

para a conta do Estado.

À fl. 71, este juízo requereu a intimação do exequente e do executado 

para que manifestassem o que entedessem de direito.

À fl. 74/74-v, a parte exequente manifestou que o executado deixou 

transcorrer o prazo para pagar a dívida ou indicar bens em garantia da 

execução, punando BACENJUD e RENAJUD.

À fl. 78/79, a parte executada manifestou o pagamento da dívida, mesmo 

que fora do prazo (fl. 33) e pugnou para a extinção da execução, o 

estorno do dinheiro depositado.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou o 

pagamento integral da dívida (fl. 33), sendo assim, conclui-se inexistir 

débio remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral da dívida, não tendo porque 

continuar a cobrança de juros nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, com as devidas baixas e anotações.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24282 Nr: 1909-31.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1909-31.2010.811.0039

Código nº: 24282

Vistos.

Analisando os autos, observo que a parte exequente apresentou 

devidamente os cálculos, conforme as fls. 132 e verso.

Instada a se manifestar às fls.134, a requerida quedou-se inerte conforme 

certidão de fls.135.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos trazido 

pelas partes, sendo a homologação do cálculo medida escorreita.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo da Requerente de fls. 132 e verso 
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no montante de R$ 7.342,17 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e 

dezessete centavos).

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos 

moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO ao pagamento das 

verbas executadas, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação 

e à conta do respectivo crédito.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe nos autos se 

foram resguardados os direitos de seu cliente.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 9809 Nr: 592-08.2004.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIEL JOSÉ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 .DJE.No mais, conforme bem observado pelo Ministério Público às f. 

356/357, da análise dos documentos médicos apresentados pela Douta 

Defesa, verifica-se a existências de certas discrepâncias entre as datas 

estipuladas para o repouso médico, vez que às f. 355, o médico informa, 

na data de 09/03/2018, que RESIEL “foi operado da coluna lombar há uma 

semana, devido severa compressão das raízes nervosas e deve ficar em 

repouso evitando longos períodos sentados ou em pé por 90 dias par 

melhora e reabilitação neurológica”.Por outro lado, no dia 10/03/2018, o 

mesmo médico atestou (f. 364) que o paciente, ora acusado, “foi 

submetido a tratamento cirúrgico, devendo o mesmo permanecer afastado 

por 180 dias a partir de 05/03/2018”.Ocorre que no dia 25/01/2018, o 

médico em questão também forneceu atestado médico à RESIEL (f. 365), 

informando que este “necessita afastar-se de suas atividades por 180 

dias, a partir desta data, por ordem médica, com repouso domiciliar, devido 

cirurgia na coluna com artrodese de L4L5 com descompressão”.Assim, 

tendo em vista a contradição e obscuridade constantes nos atestados 

médicos apresentados, especialmente no que se refere à data em que o 

réu foi operado e os dias realmente necessários para repouso de 

pós-operatório, e, com o intuito de dirimir quaisquer suspeitas de eventual 

má fé ou infundado propósito de postergar o julgamento neste autos, 

DETERMINO que seja intimado o Sr. Dr. Aleixo Petrenko, médico cirurgião 

da coluna, para que informe/esclareça, com MÁXIMA 

URGÊNCIA:a)Quando foi realizada a cirurgia na pessoa de RESIEL JOSÉ 

DE ARAÚJO.b)Qual o período necessário para o estrito repouso domiciliar 

referente ao pós-operatório de RESIEL JOSÉ DE ARAÚJO.Com a resposta, 

façam-me os autos conclusos para designação de nova sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri.Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de março de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23799 Nr: 1426-98.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1426-98.2010.811.0039

CÓDIGO 23799

Vistos.

 Considerando que o presente feito foi extinto, conforme sentença de 

fl.178, bem como, tendo em vista a certidão de fl. 183, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53034 Nr: 814-58.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 814-58.2013.811.0039

Código nº: 53034

Vistos.

Analisando os autos, observo que a parte exequente apresentou 

devidamente os cálculos, conforme as fls. 63 e verso.

Instada a se manifestar, a requerida quedou-se inerte conforme certidão 

de fls.67.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pela parte, sendo a homologação do cálculo medida escorreita.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo da Requerente de fls. 63 e verso 

no montante de R$ 12.417,11 (doze mil, quatrocentos e dezessete reais e 

onze centavos).

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos 

moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO ao pagamento das 

verbas executadas, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação 

e à conta do respectivo crédito.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe nos autos se 

foram resguardados os direitos de seu cliente.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25041 Nr: 660-11.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 660-11.2011.811.0039

CÓDIGO 25041

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOSÉ JOÃO DE 

OLIVEIRA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 À fl. 216 cálculo apresentado pelo contador.

Às fls. 217/218-vº, parte autora e o INSS concordam com os cálculos 

apresentados.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que o contador judicial, conforme à fl. 216, 

apresentou devidamente os cálculos conforme solicitado pelo despacho 

de fl. 215. Nota-se às fls. 217/218-v, que a parte requerida, bem como a 

parte requerente, concordaram expressamente com o cálculo 

apresentado pelo contador no valor de R$ 19.011,76 (dezenove mil e onze 

reais e setenta e seis centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

1.347,09 (Um mil trezentos e quarenta e sete reais e nove centavos) 

referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pelo contador deve ser o 
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adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo contador à fl. 

216, no valor de R$ 19.011,76 (dezenove mil e onze reais e setenta e seis 

centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 1.347,09 (Um mil trezentos 

e quarenta e sete reais e nove centavos) referente aos honorários 

advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54613 Nr: 2360-51.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2360-51.2013.811.0039

CÓDIGO 54613

Vistos.

Compulsando aos autos, verifica-se a expedição de Requisição de 

Pequeno Valor-RPV às fls. 58-59 e 62 e verso.

Às fls. 65, juntado requerimento de expedição de ofício ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, setor de Precatórios, com o fito de 

informar nos autos quanto ao pagamento da RPV expedida. Pedido 

indeferido às fls. 67.

Ante tais considerações, indefiro o pedido de fls. retro, sendo que 

determino a intimação da parte autora para que no prazo de 5 (cinco) dias 

manifeste-se acerca do pagamento das verbas pretéritas objeto da 

presente lide sob pena, em caso de silêncio ser considerado pago e 

consequentemente arquivado.

Transcorrido in albis, o qual deverá ser devidamente certificado, 

arquive-se os autos com as baixas em anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13040 Nr: 745-70.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 745-70.2006.811.0039

CÓDIGO 13040

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 190/199, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53960 Nr: 1731-77.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1731-77.2013.811.0039

CÓDIGO 53960

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 203/207, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56753 Nr: 1531-36.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, RUTE DE LAET E 

SOARES - OAB:6119, TATIANE APARECIDA DIAS DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.724/O

 AUTOS Nº 1531-36.2014.811.0039

CÓDIGO 56753

Vistos.

Defiro o pedido Ministerial de fls.189.

Proceda-se a Secretaria deste Juízo, com a elaboração do cálculo de 

pena atualizado, o qual deverá ser juntado aos autos em data anterior à 

audiência admonitória.

Designo AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA (art. 160 da Lei nº 7.210/84) para o dia 

25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16H 20MIN, devendo o reeducando ser intimado 

para comparecer à audiência, com as advertências legais.

 Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar ao 

reeducando se este possui condições financeiras para constituir 

advogado. Caso não possua advogado constituído, fica desde já nomeada 

a Defensoria Pública da Comarca para defender os interesses do 

apenado, intimando-a da nomeação, bem como da audiência designada.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15865 Nr: 1560-33.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA DE SOUZA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1560-33.2007.811.0039

CÓDIGO 15865

Vistos.

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se com relação ao petitório de fl. 313/314, ou 

elabore nova planilha de cálculo.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18703 Nr: 1902-10.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA DE JESUS - DE CUJUS, ILDA 

APARECIDA DE JESUS, GERCINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VEIGA GENNARI - 

OAB:251678, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1902-10.2008.811.0039

Código nº: 18703

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por ILDA APARECIDA 

DE JESUS e GERCINA MARIA DE JESUS, representantes do espólio de 

TEREZINHA MARIA DE JESUS em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, todos já devidamente qualificados nos autos.

 Devidamente intimado o instituto requerido manifestou (fls.186-v) 

concordando com o cálculo da autora à fl. 182.

É o relato do necessário. Decido.

Analisando os autos, observo que a parte exequente apresentou 

devidamente os cálculos, conforme as fls. 182.

Nota-se que pela manifestação de fl. 186-v, a parte executada concordou 

expressamente com o cálculo apresentado pelo Exequente, no valor de R$ 

13.234,19 (treze mil, duzentos e trinta e quatro reais e dezenove 

centavos) à fl. 182, já inclusos os honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes, sendo a homologação do cálculo medida escorreita.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo da Requerente no montante de R$ 

13.234,19 (treze mil, duzentos e trinta e quatro reais e dezenove 

centavos), fl. 182, já inclusos os honorários advocatícios.

Oficie-se a autoridade responsável pela autarquia requerida para que 

proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 2 (dois) 

meses contados da entrega da requisição, mediante depósito na agência 

de banco oficial mais próxima da residência do exequente. [art. 535, II, 

CPC].

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) em favor da exequente conforme art. 100, CF/88 [art. 910, 

§1º, CPC], consoante valores.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe se foram 

resguardados os direitos de seu cliente.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15696 Nr: 1397-53.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOLINO MENDES - DE CUJUS, PEDRO BENTO 

SANTANA MENDES, LÚCIO FERNANDES SANTANA, ILINA SANTANA 

MENDES, LÚCIA FERNANDES SANTANA, RENAIDE SANTANA MENDES, 

RENATO SANTANA MENDES, ELMINIA SANTANA MENDES, SEBASTIÃO 

ERICO SANTANA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1397-53.2007.811.0039

CÓDIGO: 15696

Vistos.

Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se, tendo em vista o petitório de fl. 141-v.

Com a juntada da manifestação, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-lhes que o silêncio 

será interpretado como concordância ao numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25766 Nr: 1384-15.2011.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLAN LÁZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado DERLAN LÁZARO, 

devidamente qualificado, quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 

10.826/03, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva 

estatal. Procedam-se as comunicações pertinentes, constantes no art. 

965 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade, e 

retificações necessárias.Declaro o perdimento das munições apreendidas 

à fl. 37, em favor da União, procedendo-se nos termos do disposto no art. 

25 da Lei nº 10.826/2003 e da C.N.G.C.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Saem os 

presentes intimados.P. R. I. C.Cumpra-se.Nada mais havendo, determinou 

a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Dayane Cristina do Nascimento, digitei, 

sendo que os presentes assinam a ata.Lílian Bartolazzi Laurindo 

BianchiniJuíza de DireitoCarina Sfredo Dalmolin Promotora de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54488 Nr: 2246-15.2013.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A e 

7657-B, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2246-15.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 54488.

Vistos.

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Banco Bradesco 
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S/A em face de Deoralício Arvelino Damasceno, ambos qualificados, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Indefiro o requerimento de fl. 97retro.

Observo que no prazo indicado em decisão de fl. 93 não foi dada 

providência efetiva ao prosseguimento regular do feito, tendo se limitado o 

exequente ao pedido reiterado por medida já deferida e restada inexitosa, 

bem como não indicou bens passíveis de penhora.

Ressalto que a presente demanda se sustenta há quase 05(cinco) anos e 

que as medidas pleiteadas pela parte passíveis de deferimento pelo 

Judiciário foram acolhidas, apesar de não terem obtido êxito.

Consigno, ainda, que não pode o Judiciário manter demandas infindáveis à 

conveniência das partes, apenas para que, a cada ano, possam as partes 

reiterar pedidos já apreciados em que as buscas tenham restado 

frustradas.

Assim, conforme autorizam os artigos 580 e 581, da CNGC/MT, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, III do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

P. R. I. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 02 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54739 Nr: 2477-42.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KRR, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2477-42.2013.811.0039.

Código nº. 54739.

Vistos.

Tendo em vista o petitório de fls. 147/148, defiro o pedido de citação por 

hora certa, EXPEÇA-SE Carta Precatória para Tangará da Serra, no 

mesmo endereço já expedido, condicionada a constatação pelo Sr. 

Meirinho, da presença dos requisitos necessários, devendo atentar-se 

para o disposto no artigo 212 e 252 e ss., ambos do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 02 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16211 Nr: 1922-35.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1922-35.2007.811.0039

CÓDIGO 16211

Vistos.

Vislumbra-se que há valores que se encontram depositados nos 

presentes autos. Ante ao exposto, determino que o Sr. Gestor proceda à 

transferência do montante depositado nos presentes autos, devidamente 

atualizado, na forma solicitada em requerimento de fl. 242 com fulcro no 

art. 450, C.N.G.C/MT.

 Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, diligencie o 

Senhor Gestor junto a Conta Única, solicitando a vinculação consoante art. 

451, C.N.G.C/MT.

Junte-se aos autos o alvará de liberação. Feitas tais diligências, 

intimem-se as partes para manifestação em prazo comum de 10 (dez) 

dias.

Comunique-se a parte Exequente ou seu sucessor acerca da expedição 

de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por qualquer meio 

de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C/MT.

Após, intime-se o exequente para que apresente nova planilha atualizada 

do débito, posteriormente, voltem-me os autos conclusos para apreciação.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52342 Nr: 73-18.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO PATEIS DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6119, 

TATIANE APARECIDA DIAS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.724/O

 AUTOS Nº 73-18.2013.811.0039

CÓDIGO 52342

Vistos.

Defiro conforme o requerido pelo Ministério Público às fl. 205.

 Designo AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA para a data mais próxima disponível 

na pauta, qual seja 25 de abril de 2018, às 13h 30 min, devendo o 

reeducando EDIO PATEIS DE FRANÇA ser intimado para comparecer à 

solenidade, com as advertências legais.

Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar ao 

reeducando se este possui condições financeiras para constituir 

advogado. Caso não possua advogado constituído, fica desde já nomeada 

a Defensoria Pública da Comarca para defender seus interesses, 

intimando-a da nomeação, bem como da audiência designada.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23208 Nr: 831-02.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA - DE CUJUS, ANTONIO 

RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 831-02.2007.811.0039

CÓDIGO 23208

Vistos.

 Remetam-se os autos ao contador judicial, tendo em vista a manifestação 

de fls. 201v, para que proceda à atualização do cálculo, em atenção ao 

referido pedido.

Ao retornar, intimem-se a parte executada e a parte exequente para que 

se manifestem acerca dos cálculos apresentados nos autos pelo contador 

judicial no prazo comum de 30 (trinta) dias [art. 218,§1º c/c art. 183 ambos 

do CPC].

Juntada a manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55882 Nr: 880-04.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MENINO SOLDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994

 AUTOS Nº 880-4.2014.811.0039

CÓDIGO 55882

Vistos.

Tendo em vista o aporte do presente Executivo de Pena em desfavor do 

apenado TIAGO MENINO SOLDEIRA, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50523 Nr: 363-67.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAZ GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:165814

 Desnecessária a remessa dos autos com relação à Fazenda Pública 

Estadual por não tratar-se de quaisquer das hipóteses insculpidas no art. 

412, §5º, I, CNGC/MT. Para tanto, expeça-se carta de intimação, 

encaminhando-se na oportunidade apenas a fotocópia das fls. 66/70 

destes autos, bem como o presente despacho com fulcro em no art. 412, 

§5º, II e §6º todos da CNGC/MT. Após, o prazo supracitado com ou sem 

manifestação o qual deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 

22 de setembro de 2017.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 50523 Nr: 363-67.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAZ GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:165814

 Cód. 50523

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista que a guia juntada nos autos foi depositada em conta do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, oficie-se o setor responsável do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que proceda à transferência do 

montante, devidamente atualizado, na forma solicitada pela Fazenda 

Pública Estadual.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, solicite-se 

o Senhor Gestor a vinculação perante o órgão responsável do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais. Após, junte-se aos autos o alvará de liberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marco-MT, 13 de junho de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21014 Nr: 1191-68.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RIGONI CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS LTDA - CONVÊNIO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLEN CÂNDIDO LOPES - 

OAB:MT 11.608-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71219 Nr: 1763-77.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARVALHO DE FARIAS, ELIANE DA 

COSTA DE FARIAS, PAOLA COSTA PERUCHI, PATRÍCIA GARCIA ALTOÉ, 

LIRIAN SIMÕES MONTEIRO, JOSÉ HORÁCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL GOMES DE SOUZA - 

OAB:18303

 Vistos, etc...

Trata-se de termo circunstanciado narrando a prática, em tese, dos delitos 

de lesão corporal, ameaça de natureza leve e vias de fato, tendo como 

autores dos fatos LIRIAN SIMÕES MONTEIRO, JOSÉ HORÁCIO DE SOUZA 

E PATRICIA GARCIA ALTOÉ.

Realizada audiência Preliminar (fls. 59/60), foi aceita pelos autores dos 

fatos, a proposta de transação penal ofertada pelo d. representante do 

Ministério Público, concernente em pagamento de prestação pecuniária. 

Convertida na aquisição de bens móveis destinados à Secretaria de 

Assistência Social do Município de São José dos Quatro Marcos.

As certidões de fls. 65/67, noticiam que os autores dos fatos deram total 

cumprimento à transação penal imposta.

O douto representante do Ministério Público, em sua respeitável cota 

ministerial de fl. 70, pugnou pela extinção, com o consequente 

arquivamento do feito.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL de LIRIAN SIMÕES 

MONTEIRO, JOSÉ HORÁCIO DE SOUZA E PATRICIA GARCIA ALTOÉ, em 

razão do efetivo cumprimento da pena restritiva de direitos que lhe fora 

imposta, e por conseguinte, determino o arquivamento dos autos após 

cumpridas as necessárias anotações, não importando em reincidência, 

sendo esta apenas registrada para impedir novamente o mesmo benefício 

ao autor dos fatos, no prazo de 05 (cinco) anos.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66258 Nr: 2372-94.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS LEAL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240

 Termo Circunstanciado nº. 2372-94.2017.811.0039

 Código 66258

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Vistos.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato 

ANDRE LUIS LEAL DA COSTA, nos termos do art. 74, caput, c/c art. 76, 

ambos da Lei nº 9.099/95.

Do mais, aguarde-se o cumprimento da aludida transação penal, após, 

certifique-se a escrivania se houve ou não o cumprimento integral da 

obrigação que foi imposta ao autor do fato e, na sequência, vista ao 

Ministério Público.
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 São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79367 Nr: 2000-77.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:8996

 Termo Circunstanciado nº. 2000-77.2017.811.0039

 Código 79367

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Vistos.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato 

ADEVAIR FERREIRA DA SILVA, nos termos do art. 74, caput, c/c art. 76, 

ambos da Lei nº 9.099/95.

Do mais, aguarde-se o cumprimento da aludida transação penal, após, 

certifique-se a escrivania se houve ou não o cumprimento integral da 

obrigação que foi imposta ao autor do fato e, na sequência, vista ao 

Ministério Público.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de novembro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Portaria

PORTARIA Nº 12/2018-DF

* A Portaria nº 12/2018-DF - referente à escala de plantões do mês de 

abril/2018 - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33233 Nr: 583-84.2008.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIORINDO CHERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE CORINA ODISIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/RO1.468, WALFRANE LEILA ODISIO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/RO3.489

 Impulsiono os autos nos termos do artigo 1.210 da CNGC, para intimar a 

parte autora para o preparo e distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos junto ao Juízo Deprecado, no prazo de 10(dez) dias, ficando 

desde já intimado a comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 1.210, § 2º da CNGC.

CNGC – Art. 1.210. Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado

de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34861 Nr: 2204-19.2008.811.0078

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DAVID ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

manifestarem-se nos autos acerda do Laudo Pericial de fls. 859-866, no 

prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33233 Nr: 583-84.2008.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIORINDO CHERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE CORINA ODISIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/RO1.468, WALFRANE LEILA ODISIO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/RO3.489

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se acerca da juntada da carta precatória de fls. 168/171, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72880 Nr: 461-95.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMI MARCELINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:, LENILDO NUNES 

PEREIRA - OAB:MT/12482-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto a 

correspondência devolvida de fls. 103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25125 Nr: 1305-60.2004.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DE 

MATO GROSSO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO GRISOSTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7.285, RUBIA NERY RIBEIRO GUIMARÃES - 

OAB:6.475/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT, TATYANE 

CAVALVANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8509-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77312 Nr: 1531-16.2014.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA DE GOIS & GOIS LTDA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados

Trata-se de Embargos a Penhora proposto por TEIXEIRA E GOES LTDA 

ME, em face de LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Petição encartada às fls. 343/344 requerendo a extinção ante a 

homologação de acordo nos autos principais Código 33428.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

Posto isso, em consonância com o parecer Ministerial declaro EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Sem Custas.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33428 Nr: 771-77.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA DE GOIS & GOIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes em referência consoante fls. 104/106 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na referência 

104/106 em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72931 Nr: 513-91.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO FERREIRA CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Luis Antonio Ferreira Cebalho 

em desfavor do Município de Sapezal/MT, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Sustenta, em síntese, que o autor fora contratado por meio de portaria 

Municipal n° 024/2008, para exercer o cargo de Lubrificador.

Informa, ainda, que sempre excedeu a jornada de trabalho e que nunca 

recebeu a diferença no pagamento pelos excessos trabalhados.

 Solicitando assim, o recebimento dos reflexos das horas extras 

praticadas de 50% e 100% incidentes sobre décimo terceiro salário, férias 

e descanso semanal remunerado.

Alega ainda, ter direitos quanto ao adicional de periculosidade, com os 

respectivos reflexos, por ter laborado em ambientes periculosos, tendo 

contato permanente com produtos inflamáveis, tais como gasolina e óleo 

diesel.

 A inicial foi recebida (fl. 21) e, o pedido de justiça gratuita deferido.

Regularmente citado o demandado ofertou resposta postulando a 

improcedência de todas as pretensões (fls. 23 e ss).

Fora determinada a realização de prova pericial, a ser custeada pela parte 

autora, que alegou não ter condições de suportar o encargo, todavia a 

perícia foi realizada e ainda se encontra pendente de pagamento.

O laudo aportou aos autos às fls. 130.

Acerca do laudo não houve manifestação das partes (certidão de fl. 134).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Do Julgamento Antecipado da Lide

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória.

Das preliminares alegadas pelo requerente

Afastam-se as alegações relativas à irregularidade da representação, 

pois é público e notório (CPC, 374, I) que o signatário da contestação 

ocupava cargo público de Procurador do Município na época, até porque é 

inaplicável o efeito material da revelia ao Poder Público (CPC, 345, III).

Do Mérito

Com efeito, conforme faz constar nos autos (fl. 16 e ss.) os documentos 

indicam que o Requerente exercera o cargo de Lubrificador através de 

concurso público, fazendo parte do quadro de pessoal de provimento 

Efetivo do Município, demonstrando assim o vínculo estatutário.

Das horas extras.

No que tange às verbas a que o servidor público, ainda que estatutário, 

tem direito, como férias e 13º, os documentos acostados a fl.56/86 

demonstram que eles foram quitados, de forma que à Requerente não 

possui qualquer saldo a receber.

Quanto ao pedido das horas extras passarem a integrar a remuneração, 

verifico que à autora não trouxe aos autos a legislação vigente do 

município para sustentar tal postulação.

E, examinando a legislação local verifico que as horas extras pagas com 

habitualidade passaram a integrar a remuneração somente com a vigência 

da Lei 1.052/2013, a qual não comporta a aplicação no presente.

Assim, a administração pública está sujeita à norma constitucional, eis 

que, não havia fundamento legal à incorporação de horas extras à 

remuneração, conforme se verifica do art. 37, caput, da CF/88:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:”

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEREIRA BARRETO – MOTORISTA - 

Exercício de jornada de trabalho extraordinária – Pretensão de 

recebimento de horas extras além da 60ª mensal – Relação estatutária – 

Previsão de pagamento de horas extras na Constituição Federal e na Lei 

Orgânica do Município – Legislação municipal que limita o pagamento a 60 

horas extras mensais - Vedação ao enriquecimento sem causa do ente 
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público – Moralidade administrativa – Inclusão do excedente em banco de 

horas para compensação das folgas usufruídas pelo servidor – Reflexo 

das horas extras sobre as demais vantagens – Impossibilidade – Não 

demonstração de que a legislação municipal prevê tal possibilidade – 

Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido. TJ-SP - 

Apelação: APL 00026853620148260439 SP 0002685-36.2014.8.26.0439.

 Quanto ao pedido de adicional de PERICULOSIDADE, o Juízo tem 

assentado que a Administração Pública Local através do Laudo Técnico 

das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT – normatizou as 

atividades que asseguraria o adicional pleiteado.

O adicional de Periculosidade é um valor devido ao empregado exposto a 

atividades consideradas periculosas, na forma da regulamentação 

aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sendo considerados para 

tanto, as atividades ou operações onde a natureza ou os seus métodos 

de trabalhos configure um contato com substâncias nocivas a saúde.

Importante frisar que a concessão de qualquer benefício ao servidor 

depende de expressa previsão, posto que, a Administração Pública é 

regida pelo princípio da Legalidade (art.37, caput, CF).

Nesse viés, poderia se concluir que as alegações do reclamado 

comportariam deferimento, visto que não há lei que discipline a atividade 

desenvolvida pelo requerente, impossibilitando o deferimento de 

gratificação.

Porém, no que se refere à possibilidade do recebimento do adicional de 

insalubridade, esse tipo de adicional é admitido em função da possibilidade 

de riscos a sua saúde. Assim fora determinada a realização da perícia por 

profissional engenheiro do trabalho.

Tal laudo foi taxativo ao afirmar que o reclamante DESENVOLVEU 

TRABALHOS EM AMBIENTE ENQUADRADAS COMO “PERICULOSAS” 

(SIC), conforme fl.130.

Contudo a base de cálculo do adicional deferido deve ser de acordo com o 

salário básico, conforme jurisprudência pacificada na súmula vinculante n° 

4 do STF.

 Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 “REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 

JULGAMENTO PROCEDENTE EM 1º GRAU - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE 

DE DIREITO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO - 

INADMISSIBILIDADE - A SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF VEDA A 

UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR DE BASE DE 

CÁLCULO DE VANTAGEM DE SERVIDOR PÚBLICO OU DE EMPREGADO 

SALVO OS CASOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 

ART. 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DETERMINAÇÃO 

LEGAL PREVISTA NO ART. 180 DA LC Nº 004/1994 - APLICAÇÃO SOBRE 

O VENCIMENTO BÁSICO - DIREITO A PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA SOBRE 

FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - 

RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A vinculação do 

adicional de insalubridade ao salário mínimo contraria ao disposto 7º, inc. 

IV, da Constituição da República e o verbete sumular nº 4 do STF que 

solidificou o entendimento de que não é possível a adoção do salário 

mínimo para calculo de adicional de insalubridade. O servidor que exerce 

sua função com habitualidade em local insalubre, ou em contato 

permanente com substâncias tóxicas, faz jus ao recebimento ao adicional 

de insalubridade e deve ter por base de cálculo o vencimento básico, e 

não o salário mínimo conforme o disposto no artigo 180 da Lei 

Complementar nº 06/94. O adicional de insalubridade compõe a 

remuneração da servidora e deve refletir no pagamento das férias, do 13º 

vencimento e licença para tratamento de saúde. Apelação Reexame 

Necessário 42590/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2012, Publicado no DJE 

09/03/2012.”.

Assim sendo, procedente é o pedido do autor no tocante ao pagamento da 

verba relativa à periculosidade.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado por Luis Antonio Ferreira Cebalho em 

desfavor do Município de Sapezal/MT, para condenar o requerido ao 

pagamento de adicional de periculosidade sobre o salário básico, no 

período de fevereiro de 2009 à junho de 2012.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

do vencimento de cada salário mensal, bem assim acrescido de juros de 

mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de gratificação de 

caráter alimentar.

Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, tendo em vista a 

sucumbência recíproca, eventuais novas custas serão arcadas por 

ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada 

parte, observadas as prerrogativas legais acerca da Requerida, que é 

Fazenda Pública.

Tendo em vista que houve sucumbência recíproca, fixo os honorários 

sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º e §3º do CPC em favor do patrono da 

Requerente que serão arcados pela Requerida e em favor do patrono da 

Requerida, que serão arcados pela requerente.

Suspensa sua exigibilidade considerando que a requerente é beneficiária 

da justiça gratuita, pelo prazo máximo de 05 anos, nos termos do art. 98, § 

3º, do Código de Processo Civil.

Transitado em Julgado, na ausência de novos requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72698 Nr: 280-94.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GONÇALO CAETANO DE BARROS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JULIANA DA SILVA BATISTA - 

OAB:18317/B

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido, alegando 

omissão na fixação dos reflexos da insalubridade bem como o grau de 

porcentagem.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Com razão o embargante, eis que existe omissão na sentença no que se 

refere aos honorários do curador especial.

Diante disso, CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para o fim de sanar a omissão existente na sentença, que 

passa a vigorar com o seguinte texto acrescido à sua parte dispositiva:

“(...)

Os valores da condenação de adicional de insalubridade sobre o salário 

básico no período de 05 de abril de 2011 à 20 de agosto de 2016, deverá 

incidir seus reflexos sobre as férias, aviso prévio, décimo terceiro salário 

e FGTS, pontuando como grau de porcentagem em 20%(vinte por cento) 

consoante a NR 15 anexo 14 Agentes Biológicos “ATIVIDAES 

INSALUBRES” – Portaria Federal 3.241/78.

(...)”

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sapezal/MT, 22 março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73380 Nr: 944-28.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto a juntada da 

carta precatória de fls. 93 a 99.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70090 Nr: 1597-98.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VEFAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODESCHINI S/A - INDUSTRIA E COMERCIO, G3 

DESIGN INTERIORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO VEFAGO.

A parte embargante alega haver contradição na decisão, que saneou o 

feito e determinou a produção de prova material, eis que foi contraditória 

eis que incialmente destinou a requerida os custos da perícia e ao final 

distribuiu entre as partes em condição de igualdade o ônus decorrente do 

custo da prova.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Com razão o embargante, eis que existe contradição na decisão, 

conforme alegado, devendo ser a decisão aclarada para melhor 

interpretação.

Diante disso, CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para o fim de sanar a contradição existente na decisão para 

constar que:

A perícia por se tratar de perito do Juízo, deverá ser custeada pelas 

partes em proporções iguais em relação aos honorários periciais, devendo 

ser também intimadas para recolherem, cada uma, 50% do valor total da 

perícia no prazo de 10 dias, após a apresentação da proposta.

No mais a decisão de fls. 221/225 permanece INALTERADA.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35303 Nr: 146-09.2009.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos e examinados.

Trata-se de ação de Rescisão Contratual proposta por GESAT COMERCIO 

DE ANTENAS LTDA em face de JAIR RIQUERMAN, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O feito tramitou normalmente.

A Exequente foi intimada pessoalmente pelo correio (fl. 75), para as 

providências cabíveis entretanto deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação nos autos, conforme certidão de fl. 76.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

A narrativa dos fatos conduz à extinção do processo por abandono da 

causa pelo autor.

Dispõe o art. 485, III do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Nota-se que houve intimação dirigida à parte autora para que esta se 

manifestasse acerca do prosseguimento do feito, contudo manteve-se 

silente.

Considerando a situação narrada, a extinção do processo pelo abandono 

é medida que se impõe, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo.

Sem custas.

INTIMEM-SE.

 P.I.C.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 30921 Nr: 77-45.2007.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENINSULA INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR LANZARIN, ALMERI GUILHERME 

LANZARIN, ADELIRIO LANZARIN, MARIA JOSÉ MAURÍCIO, SCHRODER E 

SCHODER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470, LEONARDO CESAR BANA - OAB:PR 43043, MARCIO 

ANTÔNIO SASSO - OAB:28.922-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B/MT, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabuado entre as partes em referência consoante fls. 507/512 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na referência 

507/512 em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso no III, b do Código de Processo Civil/2015.

 Certificado o trânsito e julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 91720 Nr: 1218-84.2016.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME, FÁBIO RICARDO FAGANELLO, ROSIMEIRE 

CARDOSO DA SILVA FAGANELLO, SODRE WICHNOWSKI, FRANCIELI 

SCARIOT WICHNOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte requerente através de seu advogado para no prazo 

legal indicar bens à penhora bem como efetuar recolhimento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça através do site do E. TJMT, 

SERVIÇO=>GUIA=>DILIGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-02.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 16.05.2018 às 13:40 na 

sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000192-97.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVERAC DO VALE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO)

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEY VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que por solicitação do Sr. Conciliador Edson H. Lima, a 

audiência de conciliação foi designada para a data de 14.05.2018 às 13:20 

horas na sede deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-47.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO SANTOS NERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO JUNIOR & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que de direito, dando prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-90.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE CRISTINI ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS OAB - AC563 (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

certidão de ID 12413273, bem como intimação das mesmas acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 11/06/2018 às 13:00, 

na sede deste JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-59.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE SOUZA MELO OAB - MT22824/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES CUSTODIO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

certidão de ID 12423904.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-04.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação 14.05.2018 às 13h40min na sede deste Juízo.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9256 Nr: 121-45.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ettore Mendes Azenha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT, Prefeito Municipal 

de Tabaporã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clicia Cristina Rodrigues da 

Costa - OAB:SP/275.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte autora foi devidamente intimada para 

apresentação do endereço atualizado da testemunha ainda não inquirida 

nesses autos, contudo, deixou transcorrer o prazo que lhe assistia sem 

qualquer manifestação, consoante certificado às fls. 531, embora ciente 

da preclusão para tal ato, conforme consignado às fls. 517/verso, sendo 

assim, DECLARO ENCERRADA a fase probatória e, DETERMINO a 

intimação das partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas alegações finais por memoriais, nos termos do art. 364, 

§2º, do CPC, iniciando o prazo com a parte requerente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9766 Nr: 631-58.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Patricia Almeida Ribeiro, Martha Eliana do Amaral 

Ribeiro, Laura Lucia do Amaral Ribeiro, Maria Valeria dos Amaral Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, Wilson 

Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT, Antonio João de Carvalho Junior - OAB:6232/MT, 

João Batista Alves Barbosa - OAB:MT/4945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gaylussac Dantas de Araújo 

- OAB:6234/MT, Laurí Antonio Stuani - OAB:6.117-B/MT, Mauro 

Antonio Stuani - OAB:6.117-B

 Vistos, etc.

Considerando o certificado às fls. 292, bem como, que não há 

requerimentos pendentes de deliberação, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2649 Nr: 487-26.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdMAedRNR-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Defiro o requerimento de INFOJUD, ante as inúmeras diligências, sem êxito, 

na busca de bens passíveis de penhora." (20080020025725AGI, Relator 

LECIR MANOEL DA LUZ, 5ª Turma Cível, julgado em 17/09/2008, DJ 

25/09/2008 p. 81)

Destarte, proceda-se à consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para 

fornecer a este juízo cópia das últimas três declarações de renda da parte 

executada.

A Secretaria zelará pelo sigilo do processo, procedendo-se anotação na 

capa processual, sendo permitido apenas à parte exequente consulta e 

vistas.

 Após, a documentação deverá ser destruída.

Após vistas à parte exequente, com ou sem manifestação,

 conclusos, ficando desde já alertada a parte que a falta de manifestação 

poderá ensejar a extinção do referido processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8129 Nr: 374-04.2007.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Ramos de Oliveira, J. L. 

Agropecuária Ltda, Antonio de Carlos Sobrinho, Nelson Bernardelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Gonçalves Pereira 

Nervo - OAB:MT/5368, Alexandre Gonçalves Pereira - OAB:7274/MT, 

Anderson de Mattos Pereira - OAB:MT/8718, Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Jacson Marcelo Nervo - OAB:12883/MT, Silvério 

Gonçalves Pereira - OAB:MT/4720-B, Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:MT/3.546-A

 Vistos, etc.

I – Recurso de apelação (fls. 346/354), proposta na vigência do NCPC, o 

juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 

3º do CPC).

 II – Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

III – Ultrapassado o prazo das contrarrazões, certifique-se e remetam-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25159 Nr: 350-58.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. Dias de Freitas - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO da presente Exceção de Pré-executividade 

oposta por F. A. DIAS DE FREITAS EPP em face da execução que lhe 

move a Fazenda Pública Estadual, para fins de JULGAR IMPROCEDENTE 

as teses suscitadas pelos executados. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento da 

execução.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28374 Nr: 1159-14.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Massing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos veiculados na peça vestibular, para fins de condenar o 

requerido ao ressarcimento de R$ 34.368,48 (trinta e quatro mil, trezentos 

e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), acrescido de 

correção monetária pelo IGP-M, acrescido de juros de 0,5% a.m., além de 

juros de mora de 1% a.m., isto desde o vencimento (16/07/2015 – fls. 30), 

(súmulas 43 e 54, ambas do STJ), além de multa na forma definida na 

legislação setorial. Por fim, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.4.Disposições finaisConsiderando que o requerido foi vencido, na 

esteira do disposto no art. 85 §2º, do CPC/15, CONDENO o requerido ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.PRECLUSA a via 

recursal, não havendo requerimentos pendentes de apreciação, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24342 Nr: 753-61.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdS, GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 “Ex positis”, da negativa de paternidade constatada pelo exame pericial, e 

do resultado constante do relatório de fls. 45/47, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação e, por corolário, declaro extinto o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código Processo 

Civil.Oficie-se o Cartório de Registro de Nascimento para que retifiquem o 

assento da menor, retirando o nome do autor e dos avós 

paternos.Oficie-se, ainda, para modificar o nome do infante retirando o 

sobrenome do Requerente.CONDENO a parte requerida em custas e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

com espeque no art. 85, §2º e §8º, do CPC/15. No entanto, em face da 

gratuidade que por ora defiro à requerida, consoante pleiteado às fls. 43, 

resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.FIXO os 

honorários dos D. Causídicos nomeados como defensores dativos nos 

presentes autos em 08(oito) URHs para cada um destes, de acordo com o 

item 26.1 da Tabela XI da OAB, expeçam-se competentes 

certidões.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1750 Nr: 145-15.2005.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSG, MLdCP, RP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Alves Pereira - 

OAB:MT/3277-B, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:MT/3.418-A, 

Walmir Antonio Pereira Machiaveli - OAB:MT/4.284, Willian Pereira 

Machiaveli - OAB:MT/4.617

 1. Relatório

Trata-se de execução, promovida por Rubens Pacola e outra, em face de 

Banco do Brasil S/A, visando à satisfação da verba fixada em sentença 

de fls.152/157 a título de honorários advocatícios, ante a extinção sem 

julgamento de mérito da presente demanda proposta também em face dos 

fiadores, os quais foram considerados parte ilegítimas.

A presente demanda também visa a execução do saldo perseguido por 

Banco do Brasil S/A em face da executada M. H. Silva Guimarães, contra 
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a qual a sobredita sentença declarou procedente os pedidos iniciais.

Às fls. 224/225 a parte exequente Banco do Brasil S/A pugnou pela busca 

de bens imóveis, ou realização de busca pelo sistema INFOJUD, visando 

obter dados inerentes a bens em nome da executada passíveis de 

penhora.

De outro lado, a exequente Rubens Pacola e outra, requereu às fls. 227 o 

levantamento do montante depositado a título de honorários 

sucumbenciais, bem como, extinção da execução que move em face de 

Banco do Brasil S/A.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

 É o relatório.

2. Fundamentação

Com efeito, ao que consta dos autos, a obrigação a título de honorários 

sucumbenciais, perseguida pelos exequentes declarados ilegítimos por 

força da sentença de fls. 152/157 foi satisfeita, tal como se revela no 

comprovante de fls. 218/verso, ante a concordância dos aludidos 

exequentes expressa em petitório de fls. 227.

Nesse cenário, cabe a extinção da execução, apenas em relação aos 

exequentes Rubens Pacola e Maria Lucia, que outrora era conduzida em 

face do executado Banco do Brasil S/A.

Contudo, remanesce a execução movida por Banco do Brasil S/A em face 

de M. H. Silva Guimarães. Sendo assim, de rigor o deferimento do pleito de 

fls. 224/225, com fito de viabilizar o prosseguimento da presente 

execução.

3. Dispositivo

“Ex positis”, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, , 

DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, apenas em 

relação à execução movida por RUBENS PACOLA – ME e MARIA LUCIA 

DA CRUZ PACOLA, ante a satisfação da obrigação e, via de 

consequência, determino a exclusão das referidas partes da anotação 

constante da capa dos autos.

 EXPEÇA-SE ALVARÁ judicial para fins de liberação do montante descrito 

no comprovante de fls. 218/verso, proceda-se com a liberação em favor 

dos exequentes RUBENS PACOLA – ME e MARIA LUCIA DA CRUZ 

PACOLA.

Sem prejuízo das providências alhures, visando o prosseguimento do feito 

em relação a execução movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de M. 

H. SILVA GUIMARÃES, DEFIRO o postulado de fls. 224/225, ante as 

inúmeras diligências, sem êxito, na busca de bens passíveis de penhora. 

(20080020025725AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 5ª Turma Cível, 

julgado em 17/09/2008, DJ 25/09/2008 p. 81)

Destarte, proceda-se à consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para 

fornecer a este juízo cópia das últimas três declarações de renda da parte 

executada M. H. SILVA GUIMARÃES, bem como, a DOI- Declaração Sobre 

Operações Imobiliárias desde a data da citação e/ou da inscrição em 

dívida ativa (execução fiscal). A Secretaria zelará pelo sigilo do processo, 

procedendo-se anotação na capa processual, sendo permitido apenas à 

parte exequente consulta e vistas. Após, a documentação deverá ser 

destruída.

Após vistas à parte exequente, com ou sem manifestação, conclusos, 

ficando desde já alertada a parte que a falta de manifestação poderá 

ensejar a extinção do referido processo.

 Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11495 Nr: 241-20.2011.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao certificado às fls. 74, INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora para MANIFESTAR-SE quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do 

feito, mormente requerendo o que de direito para fins de prosseguimento 

da demanda, isto no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo e, sendo cumprida a providência alhures 

destacada, proceda-se com a citação das partes indicadas pela 

embargante, caso contrário CERTIFIQUE e tornem os autos conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11110 Nr: 732-61.2010.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. M. de Melo Madeiras - Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT/11.178, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista que as partes não se insurgiram quanto ao valor da 

proposta de honorários apresentada nos autos, bem como, que o pedido 

declinado em petitório de fls. 515 não merece acolhimento, na medida em 

que o feito não pode permanecer paralisado aguardando a disponibilidade 

financeira da parte para, somente após, ser produzida a prova pleiteada 

pela própria autora, sobretudo em se tratando de processo inserido na 

Meta2 do CNJ, DECIDO:

I – INDEFIRO o postulado de fls. 515 e, nos termos do art. 95 do CPC/15, 

INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

PROCEDA com o depósito do valor dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão na produção da aludida prova pericial;

II – Com o depósito do respectivo montante, cumpram-se as demais 

determinações para prosseguimento do feito e realização da perícia, caso 

contrário, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11444 Nr: 192-76.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Manfrin Benatti - 

OAB:12.802

 Vistos.

I – DEFIRO o postulado de fls. 241, sendo assim, permaneçam os autos 

aguardando o decurso do prazo de 120 (cento e vinte dias), ficando a 

parte requerida desde já intimada para que, no aludido prazo, cumpra a 

providência determinada em sentença de fls. 231/239;

II – Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação da parte 

requerida, o que deverá ser certificado, dê-se vistas dos autos ao MPE, 

para que se manifeste, mormente requerendo o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22722 Nr: 675-04.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Moreira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 
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AUXÍLIO-DOENÇA à autora GERALDA MOREIRA DO NASCIMENTO, desde 

a cessação na esfera administrativa (08/10/2013 – fls. 11), bem como, 

para determinar a CONVERSÃO do auxílio-doença em APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ desde a data de realização da perícia médica (25/11/2016 

– fls. 57), e data de início de pagamento na data desta sentença, via de 

consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”Assim, evidente a 

omissão, na medida em que entre o período de 02/03/2009 até o mês de 

janeiro do ano de 2014 a parte autora exercia atividade laboral 

remunerada, de modo que, o benefício outrora fixado não pode retroagir a 

tal período, na forma comprovada pela embargante às fls. 28 e reiterado 

às fls.82/83.Com efeito, visando sanar a omissão apontada, de rigor o 

acolhimento dos embargos opostos nos autos.2.Dispositivo“Ex positis”, 

CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos às 

fls. 79/80, para fins de sanar a omissão apontada e, assim, DETERMINAR 

que sejam abatidas do montante objeto da condenação as prestações que 

correspondem aos meses em que a parte autora efetivamente recebeu 

salário ou benefício, mantendo incólume os demais termos da sentença 

embargada.No mais, em atenção ao pleito de fls. 91, certifique-se nos 

autos o cumprimento do disposto na parte final da sentença de fls. 68/71, 

no que tange a implantação do benefício deferida em sede de 

liminar.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12183 Nr: 179-43.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Luiz de Almeida Grenier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio via RENAJUD (transferência e licenciamento), 

ressalvados se os bens estiverem gravados em alienação fiduciária.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o exequente para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) Se deseja que o bloqueio seja aumentado para a circulação do bem e;

c) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens. Em caso de 

silêncio o executado ficará como fiel depositários dos bens, tendo em 

vista a indisponibilidade de espaço no depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7948 Nr: 194-85.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMdMM-E, IMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Trindade Junior - 

OAB:249572/SP

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio via RENAJUD (transferência e licenciamento), 

ressalvados se os bens estiverem gravados em alienação fiduciária.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o exequente para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) Se deseja que o bloqueio seja aumentado para a circulação do bem e;

c) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens. Em caso de 

silêncio o executado ficará como fiel depositários dos bens, tendo em 

vista a indisponibilidade de espaço no depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 De igual maneira, defiro o requerimento de INFOJUD, ante as inúmeras 

diligências, sem êxito, na busca de bens passíveis de penhora." 

(20080020025725AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 5ª Turma Cível, 

julgado em 17/09/2008, DJ 25/09/2008 p. 81)

Destarte, proceda-se à consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para 

fornecer a este juízo cópia das últimas três declarações de renda da parte 

executada.

A Secretaria zelará pelo sigilo do processo, procedendo-se anotação na 

capa processual, sendo permitido apenas à parte exequente consulta e 

vistas.

 Após, a documentação deverá ser destruída.

Após vistas à parte exequente, com ou sem manifestação,

 conclusos, ficando desde já alertada a parte que a falta de manifestação 

poderá ensejar a extinção do referido processo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11060 Nr: 686-72.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos.

Devidamente citada (fl. 59) a acusada por intermédio de Defensor dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 61/62), arrolando como suas as 

mesmas testemunhas arroladas na denúncia.

 O MP pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 

2018, às 14 horas.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem à 

audiência ora designada.

 Requisitem-se os policias que foram arrolados como testemunhas, para 

comparecerem à audiência instrutória.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas, que 

porventura residem em comarca diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24875 Nr: 183-41.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliano de Oliveira Souza, Janaina Fagundes Mota Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT, Rubens de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos.

Considerando que o requerido manifestou pela desconstituição do 

advogado por ele constituído à fl. 57, ao argumento de não possuir 

condições econômicas de custear os honorários advocatícios.

Levando em consideração que o advogado constituído pelo requerido 

manifestou concordância ao pedido de desconstituição fl. 143-verso, e, 

ainda, a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca.

Ademais, tendo o requerido, comprovado à fl. 131, que percebe 

mensalmente, a título de remuneração, um salário mínimo, eis que é 

beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social sendo aposentado por 

idade.
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Nomeio o Dr. Magaiver Baesso dos Santos, advogado militante nesta 

comarca, para atuar na defesa do acusado Rubens de Carvalho.

Por oportuno, intime-se o advogado ora nomeado para providências que 

entender necessárias.

Deixo para arbitrar os honorários advocatícios por ocasião da sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30163 Nr: 70-19.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Certifico que, nesta data, encaminhei a carta precatória expedida à fl. 123 

à Comarca de Nova Mutum-MT, para inquirição da testemunha Emerson 

Basílio Soares da Silva, via Malote Digital. Código de rastreabilidade 

81120183253304.

 Certifico ainda que, nesta data, encaminhei a carta precatória expedida à 

fl. 125 à Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, para inquirição das 

testemunhas Adriana Henke Silva Rodrigues e Daiane Ferreira de 

Menezes, via Malote Digital. Código de rastreabilidade 81120183253344.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30652 Nr: 345-65.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson dos Santos, Jacir Costa dos Santos, 

José Alves Pereira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos.

Cuida-se de ofício encaminhado pela Delegacia de Polícia Civil Judiciária 

desta Comarca Tabaporã-MT, informando o cumprimento do Mandado de 

Prisão Preventiva nº 5144, expedido por esta comarca, em desfavor de 

JACIR COSTA DOS SANTOS, ocasião em que informa que o preso se 

encontra à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.

A Coordenadoria de Tecnologia de Informação do TJMT, em e-mail datado 

de 28/08/2017, informou a todos os magistrados do Estado que “não 

dispomos de meios estruturados e seguros para a realização da audiência 

de custódia por videoconferência. Os padrões de qualidade mínimos para 

este tipo de atividade ainda serão disciplinados e testados sob os 

recursos tecnológicos disponíveis em cada localidade, razão pela qual por 

ora, deve-se aplicar a exceção prevista no §3° do art. 2° do Provimento n. 

12/2017-CM”.

Tal dispositivo legal prevê que “onde não houver viabilidade técnica para 

realização da audiência de custódia por videoconferência, o que deverá 

ser justificado em cada caso pelo Juiz plantonista, a audiência de custódia 

será realizada pelo Juiz da causa no primeiro dia útil subsequente à 

prisão” (art. 2º, §3º).

Na espécie, este Magistrado, designado para jurisdicionar a Comarca de 

Tabaporã/MT, foi designado pela portaria n. 320/2018 - PRES, para, 

cumulativamente, jurisdicionar a Comarca de Porto dos Gaúchos –MT.

Desse modo, levando em consideração que os presos da Comarca de 

Tabaporã, são encaminhados à Cadeia Pública de Porto dos Gaúchos, 

bem como, que me encontro, nesta data, no juízo da Comarca de Porto dos 

Gaúchos, despachando e realizando outras demais audiências, 

excepcionalmente, determino que a audiência de custódia seja realizada 

na Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

Destarte, expeça-se carta precatória à Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, com a finalidade de realização de audiência de custódia.

Certifique-se a Secretaria se foi realizado o exame de corpo de delito e se 

o laudo foi juntado aos autos; em caso negativo, proceda-se a Autoridade 

Policial à realização incontinenti.

 Outrossim, levando em consideração o recebimento de denúncia em 

desfavor do acusado, Jacir Costa dos Santos, ora preso, faça-se constar 

na missiva como finalidade, além da realização de custódia, a citação do 

acusado, Jacir.

 Intime-se o Ministério Público.

Intime-se o réu.

Intime-se o advogado do autuado, caso possua.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30725 Nr: 383-77.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Léo Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Assis Dias de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:17579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/O

 Certifico que nesta data, encaminhei o ofício expedido de fls. 20, via 

malote digi tal ,  à comarca de Sinop-MT .Código de 

rastreabilidade:81120183253909.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10721 Nr: 346-31.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 219, via 

malote digital à comarca de Sinop-MT.Código de rastreabilidade: 

81120183254019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11855 Nr: 594-60.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcir Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Zimerman - 

OAB:nº 38.532

 Certifico que nesta data, encaminhei o ofício expedido de fls. 155 , via 

malote digital à comarca de Porto Belo-SC . Código de Rastreabilidade: 

81120183253955.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23003 Nr: 875-11.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato, Teresinha Inês Zaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668, 

Daniel Batista de Aguiar - OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari 

- OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - 

OAB:17554/O, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477, Sandra Satomi 

Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 Certifico que nesta data encaminhei a Carta Precatória expedida as 

fls.276 à comarca de Sinop-MT. Código de rastreabilidade: 

8 1 1 2 0 1 8 3 2 5 3 8 8 5 - -  8 1 1 2 0 1 8 3 2 5 3 8 8 4 - -  8 1 1 2 0 1 8 3 2 5 3 8 9 0 - - 

8 1 1 2 0 1 8 3 2 5 3 8 8 7 - -  8 1 1 2 0 1 8 3 2 5 3 8 8 9 - -  8 1 1 2 0 1 8 3 2 5 3 8 8 6 - - 

81120183253888.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23003 Nr: 875-11.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 899 de 924



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato, Teresinha Inês Zaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668, 

Daniel Batista de Aguiar - OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari 

- OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - 

OAB:17554/O, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477, Sandra Satomi 

Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 Certifico que nesta data encaminhei o Comprovante de pagamento das 

custas da distribuição da Carta Precatória, via malote digital à comarca de 

Juara-MT.Código de Rastreabilidade: 81120183253895.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53704 Nr: 1450-06.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAO EVANGELISTA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Alberti - OAB:OAB/MT 

4061, Rannier F. Camilo - OAB:OAB-MG 130-709, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Fábio Petengill, 

em Ordem de Serviço nº 002/2016 – DF, art. 1º, que autoriza a 

movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o complemento do 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 933,00 

(novecentos e trinta e tres reais) devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça, sob pena de envio do ato deprecado a Diretoria do 

Fórum para as providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62351 Nr: 639-75.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agropecuária Mista Vale 

do Piquiri.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Quadra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON DIEGO GIESSLER - 

OAB:74627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Fábio Petengill, 

em Ordem de Serviço nº 002/2016 – DF, art. 1º, que autoriza a 

movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45551 Nr: 1461-06.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Pasini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ DEZEM, MARLI PETZOLDT DEZEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 CERTIFICO que decorreu o prazo de intimação da parte requerida, sem 

manifestação nos autos quanto a pagamento, nomeação de bens a 

penhora ou oferecimento de embargos, razão pela qual impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 10 dias dar prosseguimento ao feito, apresentando 

planilha atualizada dos valores devidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47935 Nr: 536-73.2015.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. ZORZI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO J. DE SOUZA ME, SIRLENE GOULARTE 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B MT, Marco Antonio Mendes - OAB:OAB/MT 11341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62396 Nr: 669-13.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Matheus de Franca 

Guerra  -  OAB:MT0010082O,  Fernando Mascare l lo  - 

OAB:MT0011726O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Fábio Petengill, 

em Ordem de Serviço nº 002/2016 – DF, art. 1º, que autoriza a 

movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62386 Nr: 661-36.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATINA COMÉRCIO E PRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR CAPPELLARI, NEIVA TEREZA DEPIERI 

CAPPELLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:OAB/MT 5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, 

MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Fábio Petengill, 

em Ordem de Serviço nº 002/2016 – DF, art. 1º, que autoriza a 

movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 19442 Nr: 486-28.2007.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Propicio Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia 27 de abril de 2018, às 

14horas.Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela 

Acusação e pela Defesa, bem como interrogado o acusado.Proceda-se a 

intimação do Ministério Público, do acusado e da Defensoria Pública. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah/MT, 22 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26453 Nr: 1057-57.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Arruda André, MADEIREIRA 

CARNAÚBA LTDA, Luiz Carlos Carnauba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO 

- OAB:OAB/MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/PR 

7295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte Exequente, por seu(s) 

procurador(es), para no prazo de 10 dias, providenciarem o recolhimento 

das custas processuais de distribuição de Cartas Precatórias as Comarca 

de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum-MT. Esclareço que os recolhimentos 

devem ser juntados e comprovados a estes autos para posterior envio do 

ato deprecado, nos termos do Art. 389 CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24997 Nr: 1273-52.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naiane Miqueli Cinpak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A, Cummins Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RENATO MAZZO REIS - 

OAB:9.761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:OAB/MT 6602, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - 

OAB:6347/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, 

Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705/MT, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:OAB/MT 4.062, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:OAB/MT 6571

 Processo n°: 1273-52.2010.811.0108 (Código 24997)

Requerente: Naiane Miqueli Cinpak

Requeridos: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A e Outra

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais promovida 

por Naiane Miqueli Cinpak em face de Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A e Cummins Brasil Ltda.

 No decorrer do procedimento as partes compuseram a lide, consoante 

termo de acordo incluso (f.485-487).

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 20 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24800 Nr: 1076-97.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Fabiano Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO RICARDO GOUBARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 9.935-A, Patricia Mariano da Silva - OAB:OAB/MT 

11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Processo n°: 1076-97.2010.811.0108 (Código 24800)

Requerente: Aparecido Fabiano Gonçalves

Requerido: Celio Ricardo Goubard

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de ação de reparação de danos por ato ilícito promovida por 

Aparecido Fabiano Gonçalves em face de Celio Ricardo Goubard.

 No decorrer do procedimento as partes compuseram a lide, consoante 

termo de acordo incluso (f.199-201).

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Custas e honorários consoante pactuado.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 20 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57369 Nr: 834-94.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NBDS, NDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDdS, AMDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 834-94.2017.811.0108 (Código 57369)

Requerentes: Neusa Bressan dos Santos e Outro

 Requeridos: Nevair Dias dos Santos e Outra

AÇÃO DE GUARDA

VISTOS.

Considerando que na data aprazada para a realização da audiência de 

conciliação foi decretado ponto facultativo pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, redesigno o ato para a data de 02 de maio de 2018, às18horas.

Intime-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 21 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61341 Nr: 23-03.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jader Carlos Trindade Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane da Silva Lauermann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 23-03.2018.811.0108 (Código 61341)

Requerente: Jader Carlos Trindade Costa

Requerido: Daiane da Silva Lauermann

 AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO C/C GUARDA E ALIMENTOS

VISTOS.

Considerando que na data aprazada para a realização da audiência de 

conciliação foi decretado ponto facultativo pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, redesigno o ato para a data de 02 de maio de 2018, às17h30min.

Intime-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 21 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61255 Nr: 3141-21.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Osmarildo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Bernardes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3141-21.2017.811.0108 (Código 61255)

Requerente: Antonio Osmarildo dos Santos

 Requerido: Roseli Bernardes de Souza

 AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO C/C GUARDA E ALIMENTOS

VISTOS.

Considerando que na data aprazada para a realização da audiência de 

conciliação foi decretado ponto facultativo pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, redesigno o ato para a data de 02 de maio de 2018, às17horas.

Intime-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 21 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61254 Nr: 3140-36.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione Miranda de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3140-36.2017.811.0108 (Código 61254)

Requerente: Rosangela da Silva Oliveira

 Requerido: Dione Miranda de Sousa

 AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO C/C GUARDA E ALIMENTOS

VISTOS.

Considerando que na data aprazada para a realização da audiência de 

conciliação foi decretado ponto facultativo pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, redesigno o ato para a data de 02 de maio de 2018, às16h30min.

Intime-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 21 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61338 Nr: 20-48.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULIANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL DE BARROS PINHEIRO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 20-48.2018.811.0108 (Código 61338)

Requerente: Suliane da Silva

 Requerido: Raniel de Barros Pinheiro Lima

 AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO C/C GUARDA E ALIMENTOS

VISTOS.

Considerando que na data aprazada para a realização da audiência de 

conciliação foi decretado ponto facultativo pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, redesigno o ato para a data de 02 de maio de 2018, às16horas.

Intime-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 21 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61019 Nr: 2979-26.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2979-26.20174.811.0108 (Código 61019)

Requerente: Vivian Ferreira

 Requerido: Moacir Lucas de Deus dos Santos

 AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO C/C GUARDA E ALIMENTOS

VISTOS.

Considerando que na data aprazada para a realização da audiência de 

conciliação foi decretado ponto facultativo pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, redesigno o ato para a data de 02 de maio de 2018, às15h30min.

Intime-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 21 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60312 Nr: 2552-29.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM MARIA DE FÁTIMA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Camargo Milla dos Santos, Edson Borges 

dos Santos, SIDINEI CAMARGO DOS SANTOS, Izolete Fiorentin dos 

Santos, IVANOR CAMARGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2552-29.2017.811.0108 (Código 60312)

Requerente: Carmem Maria de Fátima Borges

Requeridos: Diego Camargo Milla dos Santos e Outros

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL

VISTOS.

Considerando que na data aprazada para a realização da audiência de 

conciliação foi decretado ponto facultativo pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, redesigno o ato para a data de 02 de maio de 2018, às15horas.

Intime-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 21 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61340 Nr: 22-18.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mari Terezinha Tirloni Ortolan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACO VALDIR ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 22-18.2018.811.0108 (Código 61340)

Requerente: Mari Terezinha Tirloni Ortolan

Requerido: Jaco Valdir Ortolan

AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS

VISTOS.

Considerando que na data aprazada para a realização da audiência de 

conciliação foi decretado ponto facultativo pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, redesigno o ato para a data de 02 de maio de 2018, às14h30min.

Intime-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 21 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61096 Nr: 3032-07.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFNJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3032-07.2017.811.0108 (Código 61096)

Requerente: Romildo Francisco Neves Júnior

 Requerida: Gabryelle Thaís Neves

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Considerando que na data aprazada para a realização da audiência de 

conciliação foi decretado ponto facultativo pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, redesigno o ato para a data de 02 de maio de 2018, às14horas.

Intime-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 21 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53275 Nr: 1221-46.2016.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA PARLATO, ELPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AVELINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MILTON SOARES - 

OAB:PR/47104

 Processo n°: 1221-46.20016.811.0108 (Código 53275)

Requerente: Luciana Cristina Parlato

Requerido: Adriano Avelino da Costa

AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS

VISTOS.

Considerando que na data aprazada para a realização da audiência de 

conciliação foi decretado ponto facultativo pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, redesigno o ato para a data de 02 de maio de 2018, às13h30min.

Intime-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 21 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59283 Nr: 1902-79.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLON CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, intime-se a Fazenda Pública Estadual para no prazo de 15 

(quinze) dias depositar na Conta Única Judiciária (referente à parte 

beneficiada pela justiça gratuita) os valores referentes à realização do 

exame de DNA, qual seja, R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), sob pena 

de bloqueio judicial dos valores.Após, conclusos para deliberação.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 

21 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57178 Nr: 714-51.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO MARTINS SATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 714-51.2017.811.0108 (Código 57178)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Alexsandro Martins Satelli

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Alexsandro Martins Satelli, pela suposta prática dos delitos previstos 

no artigo 217-A c/c artigo 226, II, por diversas vezes em relação a cada 

uma das vítimas, na forma do artigo 69, todos do CP.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que a Defesa, 

apresentada pela Defensoria Pública, restringiu-se apenas a negar a 

autoria delitiva, reservando-se ao direito de se defender em ocasião 

oportuna.

Assim, não resta configurada nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária disposta no art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia 03 de maio de 2018, às 

17h15min.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas em comum pela 

Acusação e pela Defesa, bem como interrogado o acusado.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, do acusado e da Defensoria 

Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 23 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48959 Nr: 1039-94.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 903 de 924



 Processo n°: 1039-94.2015.811.0108 (Código 48959)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Vilmar Jose Luft Scheeren

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Vilmar Jose Luft Scheeren, pela suposta prática dos delitos previstos 

no artigo 217-A do CP.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que a Defesa, 

apresentada pela Defensoria Pública, restringiu-se apenas a negar a 

autoria delitiva, reservando-se ao direito de se defender em ocasião 

oportuna.

Assim, não resta configurada nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária disposta no art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia 10 de maio de 2018, às 

13h30min.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas em comum pela 

Acusação e pela Defesa, bem como interrogado o acusado.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, do acusado e da Defensoria 

Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 23 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61980 Nr: 428-39.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Ortega Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI ROQUE ANDERLE, AMILTON ORTEGA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A prestação jurisdicional é realmente custosa e disso as pessoas 

precisam se convencer.A Lei n. 1.060/50 não existe para permitir que 

qualquer um acesse a Justiça gratuitamente; essa não é sua finalidade e 

sua intenção.Assim, indefiro o pedido de gratuidade e determino que a 

embargante recolha, no prazo de lei, as custas judiciais, corrigindo o valor 

da causa, porque os bens são avaliados em R$ 860.000,00 e não no valor 

dado à causa por ela.Se recolhidas as custas, recebo os embargos de 

terceiro para discussão, mas rejeito pedido de efeito suspensivo porque a 

prova existente nos autos é muito frágil e não permite compreender como, 

aos 15 anos de idade, a embargante adquiriu dois lotes urbanos que hoje 

valem quase um milhão de reais, havendo manifesta e justificada suspeita 

de que seu pai (o executado) buscando ludibriar credores, firmou em seu 

nome contratos de aquisição de imóveis, o que caracterizaria fraude à 

execução e conduziria a demanda incidental ao fracasso, sendo, ainda, 

de se pontuar que não há mais suspensividade automática dos ET, 

verbis:"(...) o comando cogente previsto no artigo 1.052 do CPC/1973 não 

encontra congênere no novo CPC, ou seja, a suspensão do curso do 

processo principal ou o prosseguimento do processo principal somente 

quanto aos bens não embargados não é mais consequência automática do 

despacho inicial positivo que manda citar o embargado. Agora, a 

suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos e objeto da 

ação de embargos de terceiro passa a ser condicionada ao 

reconhecimento suficiente do domínio ou da posse, ou seja, ao 

deferimento da liminar a que se refere este dispositivo legal" (Cristiano 

I m h o f  i n 

http://blog.sajadv.com.br/novo-cpc-embargos-de-terceiro-analise/).Citem-s

e os embargados, na pessoa do seu advogado, para contestar no prazo 

de 15 dias (CPC, art. 679), consignando-se que, não sendo contestado o 

pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

embargante.Diligências necessárias.Tapurah (MT), 26 de março de 2018. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43646 Nr: 2583-88.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE MEZZOMO PRADO FIGUEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Tereza Vieira Tirloni 

- OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: celso de faria monteiro - 

OAB:MT 17.298A, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A, SOFIA 

ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7.102-B MT

 Processo n°: 2583-88.2013.811.0108 (Código 43646)

Requerente: Rosemeire Mezzomo Prado Figueiredo

 Requeridos: Citavel Distirbuidora de Veículos Ltda e Outro

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO

VISTOS.

Inobstante a informação de composição da lide (f. 244-246), inclusive 

acompanhada do extrato de depósito do valor convencionado, nota-se 

que a petição de acordo protocolizada às f. 344-345 não está subscrita 

por nenhuma das partes.

Assim, evitando-se futuras alegações de prejuízo, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado a corroborar o acordo formulado, no 

prazo de cinco dias, sob pena de presunção de veracidade.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 23 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26976 Nr: 1580-69.2011.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, EDUARDO FARIAS - 

OAB:OAB/RS 81298, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 

13.412-A

 Processo n°: 1580-69.2011.811.0108 (Código 26976)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: Arivaldo Gomes da Cruz

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.220), noticiando a 

tempestividade do recurso, recebo a apelação interposta (f.215) nos seus 

regulares efeitos.

Oferecidas as razões, proceda-se à intimação do apelado para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101 Nr: 494-10.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARI ROQUE ANDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON ORTEGA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B, Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima - OAB:OAB/MT 

4049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B, Ana Carolina Belleze Silva - OAB:MT 9.601-B, 

Eduardo Fonseca Villela - OAB:9973
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 Desse modo, o que se permitiu adjudicar são os direitos possessórios 

sobre a coisa, e, a posteriori, se quiser, pode o adjudicante promover a 

competente ação para forçar a compromissária a transcrever o título de 

propriedade ou obtê-la na via extrajudicial, diretamente.Nesse 

diapasão:PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL NÃO VINCULADO AO OBJETO DA AÇÃO. PENHORA 

SOBRE OS DIREITOS ADVINDOS DO PACTO AVENÇADO. 

IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR 

AUSÊNCIA DE REGISTRO DO DOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE SE 

CONSIDERAR COMO BEM DE FAMÍLIA OS DIREITOS ADVINDOS DO 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DESDE QUE VERIFICADOS OS 

REQUISITOS PARA TANTO, DENTRE OS QUAIS NÃO SE INSERE O 

REGISTRO DO DOMÍNIO. RETORNO DOS AUTOS À CORTE ESTADUAL 

PARA QUE PROSSIGA NO EXAME DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À 

CONFIGURAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO.1. A ausência de registro de domínio não impede a realização de 

penhora dos direitos decorrentes do compromisso de compra e venda de 

imóvel (art. 655, XI, do CPC - penhora de outros direitos). Partindo dessa 

premissa, não há como considerar impossível a impenhorabilidade desses 

direitos, por falta de registro de domínio....3. Agravo regimental provido. 

STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 512.011/SP, Relator : Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma).Desse modo, procedida a correção dos 

cálculos, retornem para homologação e expedição da ordem de 

adjudicação da posse dos bens penhorados, até o limite de satisfação do 

crédito exequendo.Intimem-se.Tapurah, 26 de março de 2018.FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51492 Nr: 300-87.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelso Balistieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:OAB/MT 19.982, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O

 Processo n°: 300-87.2016.811.0108 (Código nº: 51492)

EXEQUENTE: Nelso Balistieri

EXECUTADO: Leandro Mussi

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme se infere da petição de fls. 517/518, as partes firmaram acordo 

nos autos nº 3006-43.2013.811.0045 – cód. 89101, em trâmite perante o 

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no qual, 

dentre outras avenças, restou convencionada a suspensão da ordem de 

arresto exarada nestes autos até o adimplemento integral da primeira 

parcela do acordo.

Nesses moldes, considerando que a composição firmada já foi 

homologada nos autos principais e que a ordem de arresto esta sendo 

executada neste Juízo, determino o sobrestamento da ordem 

acautelatória, até ulterior manifestação das partes.

Oficie-se ao Juízo deprecado (fls. 303), informando a presente decisão.

Após, remetam-se os presentes autos e do procedimento em apenso 

(cód. 53277) ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, nos moldes da determinação de fls. 315, com a maior brevidade 

possível.

Às providências.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26569 Nr: 1173-63.2011.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 Processo n°: 1173-63.2011.811.0108 (Código 26569)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Jorge Silva Costa

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista a obtenção de novo endereço por meio dos sistemas de 

busca disponíveis a este juízo, e, ante o fato do município ser diverso do 

apresentado às f. 145, promova-se nova tentativa de intimação para a 

inquirição da testemunha Claudinei Delf.

Para tanto, designo a data de 27 de abril de 2018, às 16horas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 22 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25259 Nr: 1535-02.2010.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA IARA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Processo n°: 1535-02.2010.811.0108 (Código 25259)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: Sabrina Iara de Mello

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Oficie-se o juízo deprecado a fim de que informe acerca do cumprimento 

da missiva para inquirição da testemunha Marcia Vaz Ferreira de Lima, no 

prazo de cinco dias.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 22 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43641 Nr: 2578-66.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 (...).Destarte, considerando que até o momento a única causa interruptiva 

da prescrição foi o recebimento da denúncia (CP, art. 117), necessário o 

reconhecimento da causa extintiva da punibilidade. Portanto, há óbice 

intransponível ao prosseguimento da ação penal, consistente na 

prescrição da pretensão punitiva estatal.Ante ao exposto, com fulcro no 

artigo 107, IV, do Código Penal c/c artigo 103, do Código de Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do crime descrito no artigo 65 do 

Decreto-Lei nº 3.688/41, supostamente praticados por Oziel Rodrigues da 

Silva.Transitada em julgado a presente sentença, procedidas às baixas e 

a n o t a ç õ e s  d e  e s t i l o ,  a r q u i v e m - s e  o s 

autos.Publique-se.Registra-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 22 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59798 Nr: 2214-55.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 
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Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 2214-55.2017.811.0108 (Código 59798)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: Rodrigo dos Santos Barbosa

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista a localização de endereço atualizado das testemunhas 

Amarildo Rui Dias e Walmir da Silva Martins, consoante pesquisa no banco 

de dados dos sistemas disponíveis a este juízo, designo audiência para 

inquirição das referidas testemunhas, bem como interrogatório do acusado 

para a data de 27 de abril de 2018, às 15horas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 22 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26973 Nr: 1577-17.2011.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro dos Reis Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1577-17.2011.811.0108 (Código 26973)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: Leandro dos Reis Mota

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Primeiramente, homologo a desistência formulada em relação à testemunha 

Sérgio Bai de Andrade (f.72).

Em seguida, tendo sido apresentado endereço atualizado da testemunha 

Marcos Ferreira da Silva, designo audiência para continuidade da 

instrução para a data de 10 de maio de 2018, às 17horas, oportunidade 

em que também será interrogado o acusado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 21978 Nr: 1409-20.2008.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/O

 Processo n°: 1409-20.2008.811.0108 (Código 21978)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: José Antônio Magalhães

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.233), informando que o 

acusado não foi intimado para constituir advogado, eis que não foi 

localizado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, 

postulando o que entender de direito, no prazo de dez dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61252 Nr: 3138-66.2017.811.0108

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurema Paulino Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josi Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3138-66.2017.811.0108 (Código 61252)

Requerente: Jurema Paulino Fernandes

 Requerido(a): Josi Kerber

 AÇÃO INDENIZAÇÃO

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.14), e, considerando que o 

Defensor Público está patrocinando a defesa da parte autora, nomeio para 

representar o requerido, o(a) advogado(a) Claudio Birck, OAB/MT 10.093.

Para tanto, arbitro honorários advocatícios ao causídico(a) nomeado(a), 

no valor equivalente à 8 URH, em conformidade com a tabela da Ordem 

dos Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do 

Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Intime-se o causídico nomeado para postular o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 23 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50489 Nr: 1809-87.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CORTIVO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1809-87.2015.811.0108 (Código 50489)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Moacir Cortivo dos Anjos

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Moacir Cortivo dos Anjos, pela suposta prática dos delitos previstos no 

artigo 306, caput, artigo 309 do CTB, na forma do artigo 70 do CP.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que a Defesa, 

apresentada pela Defensoria Pública, restringiu-se apenas a negar a 

autoria delitiva, reservando-se ao direito de se defender em ocasião 

oportuna.

Assim, não resta configurada nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária disposta no art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia 03 de maio de 2018, às 

14h30min.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela Acusação, 

bem como interrogado o acusado.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, do acusado e da Defensoria 

Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 23 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45552 Nr: 1462-88.2014.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIANE PADILHA DE ARRUDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Patricia Pedroso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Matozzo - 

OAB:5849-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Processo n°: 1462-88.2014.811.0108 (Código nº: 45552)

QUERELANTE: Eliane Padilha de Arruda

QUERELADA: Carla Patrícia Pedroso de Oliveira

QUEIXA CRIME

VISTOS.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela querelante às fls. 70/71, 

no seu regular efeito, eis que tempestivo, conforme certidão de fl. 72.

Intime-se a recorrida para apresentar suas contrarrazões recursais, nos 

termos do artigo 82, §2º, da Lei nº 9.099/95.

Após, REMETAM-SE os autos à Turma Recursal, com nossos 

cumprimentos e as cautelas de estilo.

Às providências.

Tapurah/MT, 23 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N.º 014/2018-DF. O Excelentíssimo Senhor Doutor JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO, Juiz de Direito da Comarca de Terra Nova do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a sentença proferida nos autos código 63111, que 

reconheceu o direito da servidora, nos termos do art. 109 do LCE nº 

04/1.990; RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER à servidora CRISTIANE CARDEAL CORREIA, matrícula 

25.648, Distribuidora – PTJ, 03 (três) meses de Licença-Prêmio referente 

ao quinquênio 15/02/2013 à 15/02/2018, para ser usufruída 

oportunamente, por preencher os requisitos legais para a concessão. 

Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em Terra Nova 

do Norte/MT, 26 de março de 2018.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito Diretor do Foro

 

PORTARIA N.º 015/2018-DF. O Excelentíssimo Senhor Doutor JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO, Juiz de Direito da Comarca de Terra Nova do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a sentença proferida nos autos código 63111, que 

reconheceu o direito do servidor, nos termos do art. 109 do LCE nº 

04/1.990; RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor DIEGO MORAIS DE CARVALHO, matrícula 

25.662, Oficial de Justiça – PTJ, 03 (três) meses de Licença-Prêmio 

referente ao quinquênio 18/02/2013 à 16/02/2018, para ser usufruída 

oportunamente, por preencher os requisitos legais para a concessão. 

Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em Terra Nova 

do Norte/MT, 26 de março de 2018.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54930 Nr: 151-97.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRT CELULAR - BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A OAB/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem como para querendo manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60436 Nr: 147-89.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DORNELES DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE-MATO-GROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte EMBARGANTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca da Impugnação aos Embargos á Execução tempestivamente 

apresentados pelo Embargado juntados ás fls. 19/31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55144 Nr: 259-29.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRT CELULAR - BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13245/A

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem como para querendo manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63465 Nr: 295-66.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI LOURENÇO, CAROLINA LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:7440/ MT, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se do pedido de suspeição formulado à fl. 152 pela Oficiala de 

Justiça Larissa Keythiany Oliveira Chaves, em razões de foro íntimo.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem maiores delongas, em razão de haver o próprio excepto 

declarando-se suspeito em razões de foro íntimo, DECLARO a suspeição 

da Serventuária de Justiça Larissa Keythiany Oliveira Chaves, com 

relação aos autos de código 63465, nos termos do artigo 148, inciso II, do 

CPC.

Assim, DETERMINO que as diligências referentes ao feito devam ser 

cumpridas por outro Oficial de Justiça que não o excepto.

Às providências.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28025 Nr: 709-06.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasco Vieira Santos, Lenildo Surubi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Carina Cristina França Soares - OAB:17.659/0

 DESPACHO

Vistos.

Diante da suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública 

nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio a Dra. 

Débora Smerdeck Piotto, OAB/MT nº 22984, para patrocinar a defesa do 

réu nos autos, apresentando alegações finais no prazo legal.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários atualizada da 

OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso, 

manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, ou aponte o desinteresse 

no encargo no mesmo prazo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53067 Nr: 1194-64.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Borges Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 DESPACHO

Vistos.

Diante do extrato da conta do Conselho da Comunidade apresentado às 

fls. 134, demonstrando a efetivação do depósito realizado pelo acusado 

às fls. 125, nota-se que o mesmo cumpriu devidamente com a obrigação 

de prestação pecuniária.

Certifique-se o Cartório se o acusado têm comparecido mensalmente em 

Juízo conforme determinado às fls. 118.

Após, intime-se o Ministério Público.

Não havendo requerimentos, aguarde-se em cartório o cumprimento da 

sursis.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59737 Nr: 50118-04.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argentino Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada (fls. 463/48),por seus próprios 

fundamentos.

Dê-se vistas ao Ministério Público acerca da decisãosaneadora de 

fls.418/424, bem como quanto aos pedidos de ajustes de fls.432/445.

Intime-se ainda o Estado de Mato Grosso quanto a petiçaõ de fls.432/445.

Após, voltem os autos conclusos para análise da petiçaõ de fls. 486.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 26278 Nr: 321-40.2008.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cicera Batista da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Borba dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Pinheiro Leite - 

OAB:19.744/O

 DESPACHO

Vistos em correição.

1- Junto aos autos as telas do sistema Renajud que, por um lapso, não 

haviam sido juntadas anteriormente.

2- Defiro o pedido de penhora dos créditos do executado sobre os 

contratos de alienação fiduciária dos veículos, devendo o exequente 

providenciar os meios necessários para sua realização, consoante art. 

855 e seguintes do CPC.

Consigno, desde já, que não há sistema informatizado capaz de informar a 

este juízo qual instituição financeira realizou o financiamento bancário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 26278 Nr: 321-40.2008.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cicera Batista da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Borba dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Pinheiro Leite - 

OAB:19.744/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

 1- Tendo em vista a interposição do agravo de instrumento de fls. 

151/165, exerço o juízo de retratação e reformo a decisão de fls. 146v, 

para deferir o pedido de consulta ao sistema RENAJUD.

 Comunique-se, com urgência, à Exma. Desa. Relatora do Agravo de 

Instrumento nº 1001098-64.2016.8.11.000, expedindo-se o competente 

ofício.

 2- Ante o pedido da parte exequente, foi realizada pesquisa via sistema 

RENAJUD e constatada a existência de veículos registrados em nome do 

executado, sobre os quais recai o gravame da alienação fiduciária.

 Foi incluída a restrição judicial, tão somente para que terceiros tenham 

ciência da existência da presente ação; contudo, tendo em vista que a 

propriedade do veículo é do agente financeiro, indefiro o pedido de 

penhora, ressaltando a possibilidade de que a constrição recaia sobre os 

direitos do executado no respectivo contrato, mediante requerimento do 

credor.

 Intime-se a parte exequente para que requeira o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52527 Nr: 721-78.2013.811.0077

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Salazar de Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genaldo Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8.443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado às fls. 80/84, de modo que DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Decorrido o referido período, INTIME-SE a parte autora para que apresente 

as devidas certidões.

Cientifiquem-se as partes, bem como o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51312 Nr: 1143-87.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Dias Ferreira, Olimpia Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 
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prazo de 15 dias, manifestar conforme determinado no despacho de fls. 

90, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51063 Nr: 893-54.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josete Ribeiro da Cruz, Alcimare Villas Boas 

do Nascimento, Clendson José Leite de Brito, Fagner Fernandes da Costa, 

Eder Demarchi de Oliveira Nascimento, Andreia Maciel Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, Carlos Eduardo Feguri - OAB:11.186/MT, Fábio 

Moreira Pereira - OAB:9405/MT, José Marcilio Donegá - 

OAB:03079/A, Juliana Rafaella Soares Nava - OAB:13358

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar memoriais finais, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54136 Nr: 766-48.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mendes Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça 

para cumprimento do mandado de entrega dos autos ao requerente, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53782 Nr: 500-61.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Alex Ribeiro Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Lopes Piva 

- OAB:9715-B, Liomar Santos de Almeida - OAB:21.001/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IGOR ALEX RIBEIRO GALVÃO, Rg: 

2340202-4, Filiação: Valdenir Lima Galvão e Josete Ribeiro da Cruz, data 

de nascimento: 03/03/1995, brasileiro(a), casado(a), estudante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: intimar o acusado para constituir novo Advogado

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Depreende-se dos autos que o acusado 

compareceu espontaneamente, suprindo a ausência da citação pessoal, 

consoante decisão de fls. 115; contudo, seus patronos constituídos foram 

intimados por duas vezes para apresentar resposta à acusação e se 

mantiveram inertes.Por fim, o patrono constituído pelo acusado renunciou 

ao mandato (fls. 138).Foi expedida carta precatória para intimação pessoal 

do acusado para constituir novo procurador, porém não foi cumprida, pois 

segundo sua mãe o acusado reside na cidade de San Ignácio, no país 

Bolívia, não sabendo seu endereço (fls. 142).O art. 368 do Código de 

Processo Penal, aplicável analogicamente às intimações, prevê que 

apenas o acusado que esteja em lugar sabido no estrangeiro será 

citado/intimado mediante carta rogatória. Com efeito, embora se saiba que 

o acusado IGOR ALEX RIBEIRO GALVÃO reside na cidade de San Ignácio, 

no país Bolívia, não se sabe seu endereço, razão pela qual é forçoso 

reconhecer que reside em lugar incerto e não sabido.Assim, preenchidos 

os requisitos para a intimação por edital, determino a expedição de edital 

de intimação do acusado para constituir novo advogado no prazo de 

10(dez) dias, sob pena de nomeação da Defensoria Pública para 

prosseguimento do feito, sem a sua presença. O edital terá prazo de 

20(vinte) dias.Certificado o decurso do prazo do edital, intime-se a 

Defensoria Pública para apresentar defesa prévia.Renove-se o mandado 

de prisão, inserindo-o no BNMP.Considerando a notícia de que o acusado 

reside cidade de San Ignácio, no país Bolívia, encaminhe-se o mandado à 

INTERPOL, solicitando auxílio no seu cumprimento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Carlos de Souza 

Cândido, digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 26 de março de 2018

Elmo Lamoia de Moraes Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20748 Nr: 221-27.2004.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Relivan Pereira Marques, Marcos Pereira Filho, 

Paulo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RELIVAN PEREIRA MARQUES, Cpf: 

85155012104, Filiação: Arquimedes Pereira Marques e Natalina Pereira 

Alves, data de nascimento: 06/08/1976, brasileiro(a), natural de 

Paranaíba-MS, convivente, vaqueiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O PROMOTOR DE JUSTIÇA que oficia perante esse R. 

Juízo, no uso de suas atribuições legais de estilo, com fulcro no art. 41 do 

Código de Processo Penal, vem, nesta e na melhor forma de Direito 

oferecer DENÚNCIA em desfavor de JUAREZ DAMIÃO DE MELO, 

brasileiro, casado, sem profissão definida, portador do RG 

517.662/SSP/MT, nascido aos 17/07/64, natural de São Rafael - RN, filho 

de Manoel Damião Carneiro e de Luiza Pereira de Melo, residente à Rua 

Ângelo Gajardoni, esquina com Mato Grosso, n° 246, nesta cidade, PEDRO 

RODRIGUES GOUVEIA, vulgo "PEDRINHO", brasileiro, amasiado, lavrador, 

portador do RG 597.462/SSP/MT, nascido aos 29/11/65, natural de 

itambacury - MG, filho de João Rodrigues Gouveia e de Clemência Pereira 

dos Santos, residente em São Domingos, nesta cidade, RELIVAM PEREIRA 

MARQUES, brasileiro, amasiado, sem profissão definida, natural de 

Paranaíba, - MS, nascido aos 06/08/76, filho de Arquimedes Pereira 

Marques e de Natalina Pereira Alves, residente à Av. Paraná, esquina com 

Rua Manoel F. Pereira, nesta cidade, RUFINO MARCOS FILHO, vulgo 

"MARQUINHOS", brasileiro, solteiro, lavrador, filho de Arquimedes Pereira 

Marques e Natalina Pereira Alves, residente à Av. Paraná, 763, nesta 

cidade e PAULO FERREIRA DA SILVA, vulgo "PAULINHO", brasileiro, 

amasiado lavrador, filho de Valtrudes Pereira e de Aparecida F. da Silva, 

residente no sítio Estiva Velha, neste município de Pontes e Lacerda - MT, 

pela prática dos atos, tipicamente delituosos descritos: Consta dos 

inclusos autos de inquérito policial n° 2.584/98, que no dia 08/05/98, por 

volta das 14:00 horas, no loca denominado Fazenda Baía Funda, município 

de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, termo detsa comarca, os 

denunciados, e mais outras pessoas ainda sem identificação, mediante 

vários disparos de arma de fogo, causaram nas vítimas SAULO FERREIRA 

DA SILVA e NILSON SABINO DE SOUZA os ferimentos descrito nos autos 

de exame necroscópico de fls. 28/32, lesões tais que foram a causa da 

morte das vítimas e, ainda, causaram na vítima LUIZ CARLOS LOUSADA 

JOSINO, as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 

14, somente não causando a morte desta vítima por ter a mesma 

conseguido evadir-se na mata.... que assim agindo, os denunciados 

praticaram os crimes descritos nos arts. 121, parágrafo 2°, I, IV e V por 

duas vezes em concurso formal com o art. 121, parágrafo 2°, I, IV e V c/c 

art. 14, II, e em concurso material (art. 69) com o art. 155, parágrafo 4°, IV, 

todos do Código Penal Brasileiro, ainda em concurso material com o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 909 de 924



disposto no art. 10 da Lei 9.437/97, razão pela qual DENUNCIO-OS nas 

penas dos citados dispositivos legais, CITANDO-OS para verem-se 

processar, INTIMANDO-SE as testemunhas abaixo arroladas para virem 

depor, em Juízo, sobre os fatos ora narrados e, ao final, CONDENÁ-LOS 

na forma da presente peça. Pontes e Lacerda, 04 de julho de 1988. 

MAURO ZAQUES DE JESUS. Promotor de Justiça.

 Despacho: Vistos, etc.1- Expeça-se carta precatória para citação do 

denunciado PAULO FERREIRA DA SILVA no endereço de fls. 553.2- 

Cite-se o denunciado RELIVAN PEREIRA MARQUES por edital e expeça-se 

mandado de prisão em seu desfavor, consoante decisão de fls. 541v.3- 

Analisando os autos, verifico que o processo foi suspenso com 

fundamento no art. 366 do CPP com relação ao acusado PAULO FERREIRA 

DA SILVA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jhonatan Correia Motta, 

digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 08 de janeiro de 2018

José Carlos de Souza Cândido Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Sentença

Processo: 1362-71.2010.811.0077 Código: 30264 Vlr Causa: 0,00 Tipo: 

Crime Espécie: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo 

Especial de Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 Polo Ativo: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Polo Passivo: CATARINA DA SILVA (Réu(s)), Cpf: 18326447234, Rg: 

356.825, Filiação: Maria Josefa da Silva, data de nascimento: 06/07/1954, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, domestica, Endereço: Gleba Seringal, 

No Bar da Jane (sua Filha), Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, CEP: 78245000.

Advogada do Réu: JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - Cpf: 

94609772191, OAB: 13358.

3. DISPOSITIVO. Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva estatal 

o que faço para CONDENAR a acusada Catarina da Silva pelo crime 

tipificado no artigo 33, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Em 

obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosagem da 

reprimenda. 4. DOSIMETRIA: 1ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS: Com 

relação à culpabilidade, observo que não existe nada a ser levado em 

desfavor do acusado. Quanto aos antecedentes, na Folha de 

Antecedentes Criminais não constam anotações de sentenças transitadas 

em julgado. No que tange à conduta social e personalidade, não foram 

coletados elementos para que possam ser melhor aferidos, não 

constatando prova pericial, nem informações colhidas perante o local de 

residência do réu que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio 

social ou personalidade voltada para o crime. Os motivos do crime são as 

razões que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de 

Pedro Vergara "os motivos determinantes da ação constituem toda a soma 

dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por 

uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para 

uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas". Neste 

sentido, não há nada que possa ser considerado. Em relação às 

circunstâncias, observo que não há nada a ser tomado em desfavor do 

acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a 

se desvalorar como fator extrapenal. Com a relação à quantidade e a 

natureza da droga apreendida, entendo que estamos diante de uma 

quantidade não suficiente para exasperação da pena. Diante dos motivos 

expostos fixo a pena-base privativa de liberdade em 5 (cinco) anos de 

reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor de cada dia 

multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato. 2ª FASE – 

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS: Não havendo circunstância agravante ou 

atenuante, mantenho a pena-intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 

multa de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor de cada dia multa de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo na data do fato. 3ª FASE – CAUSAS DE 

AUMENTO E DIMINUIÇÃO. Aumento a pena em um sexto (1/6) tendo em 

vista que está presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 

11.343/06. Com o aumento chega-se a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) 

meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada 

dia-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao 

tempo dos fatos. Presente, outrossim, a causa de diminuição de prevista 

no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. Diminuo a pena em (2/3), conforme a 

fundamentação, pelo que fixo a pena-definitiva em 1(um) ano e 11 (onze) 

meses e 3(três) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) 

dias-multa, cada dia-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo 

vigente ao tempo dos fatos. 5. DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA: 

Deixo detrair a pena cautelar da pena definitiva, pois entendo que não 

haverá mudança no regime inicial (art. 387, §2º, do CPP). Diante das 

circunstâncias judiciais e legais, bem como da pena-definitiva aplicada, 

fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, do CP. 6. DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PARA O ACUSADO: A pena é inferior a quatro 

anos, o réu não é reincidente em crime doloso, e as circunstâncias 

judiciais são favoráveis ao acusado cabe substituição da pena privativa 

de liberdade. Por todas essas razões e considerando que a substituição 

condicional da pena está normatizada no Código Penal e, portanto, sujeitas 

às diretrizes do direito material e considerando ainda que é vedado ao juiz 

uma interpretação ampliativa contra o acusado, a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito, não pode ser negada. Como 

é cediço, um dos requisitos para a substituição da pena privativa de 

liberdade em restritivas de direitos é exatamente a certeza de que a 

substituição será suficiente (inciso I do art. 44 do CP), isto diante da pena 

privativa de liberdade aplicada não ser superior a quatro anos, e o crime 

não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, pois se 

trata de crime de perigo abstrato. Não se pode olvidar, por derradeiro, que 

em repercussão geral o Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

inconstitucionalidade da Lei 11.343/2006 ao vedar a possibilidade de 

substituição da pena. (ARE 663261). Nesse contexto, não sendo o réu 

reincidente em crime doloso e portador de bons antecedentes, entendo 

que a substituição seja suficiente para a prevenção e a repressão do 

crime cometido, já que não exercido com violência ou grave ameaça, 

sendo desnecessária a manutenção da apelante no cárcere. Em 

consequência, na forma do art. 44, § 2º do CP, substituo a pena privativa 

de liberdade imposta por duas restritiva de direito, consistente pecuniária 

no valor de 02 salários mínimos em favor do Conselho da Comunidade 

desta Comarca (devendo pegar dados para depósito no Cartório da Vara 

Única no prédio do Fórum) e limitação de fim de semana (art. 48, do CP). 7. 

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Diante da pena aplicada à ré, 

bem como, do regime inicial fixado, concedo ao réu o direito de recorrer 

em liberdade, vez que não há necessidade de prisão cautelar por ser uma 

medida mais gravosa do que a pena-definitiva (princípio da 

homogeneidade das cautelares). 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Oportunamente, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESSA DECISÃO, 

tomem-se as seguintes providências: a) lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados; b) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de multa, 

em conformidade com o disposto no art. 50 do CP e art.686 do CPP; c) em 

consonância com o art. 71, §2º do Código Eleitoral c/c art.15, II da 

Constituição da República, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida indicação; d) 

oficie-se ao órgão estadual de dados fornecendo informações sobre o 

julgamento do feito em relação aos réus; e) publique-se, nos termos do art. 

387, inciso VI, do CPP, o resumo (dispositivo) em diário oficial. f) feitas as 

anotações de estilo, arquivem-se com baixa. Registre-se. Intime-se, 

pessoalmente, o sentenciado. Dê-se ciência ao Ministério Público e a 

Defesa. Cumpra-se. Vila Bela da Santíssima Trindade, 24 de fevereiro de 

2016. Leonardo de Araujo Costa Tumiati, Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010070-95.2015.8.11.0077 REQUERENTE: 

EDENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MOTOS MATO 

GROSSO LTDA Vistos, etc. Vista às partes sobre retorno dos autos da 

Turma Recursal e para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 

dez dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 24 de março de 2018. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-69.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIOMAR MACHADO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 1000013-69.2017.8.11.0077 REQUERENTE: 

LUCIOMAR MACHADO FILHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para 

cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 3- 

Expeça-se o necessário. Vila Bela da Santíssima Trindade, 24 de março 

de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-92.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCOS RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 1000005-92.2017.8.11.0077 REQUERENTE: LUIZ 

MARCOS RANGEL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para 

cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 3- 

Expeça-se o necessário. Vila Bela da Santíssima Trindade, 24 de março 

de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-32.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FARIA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 1000106-32.2017.8.11.0077 REQUERENTE: KATIA 

FARIA MACEDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando a 

juntada de atestado médico, que justifica a ausência da parte promovente 

à audiência de conciliação, defiro o pedido e determino seja designada 

nova audiência de conciliação, intimando-se as partes para 

comparecimento, com as advertências da lei. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 24 de março de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010098-63.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR SILVESTRE GOMES (EXEQUENTE)

SEBASTIAO MARTINS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT0007877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010098-63.2015.8.11.0077 EXEQUENTE: 

SEBASTIAO MARTINS GOMES, ELENIR SILVESTRE GOMES EXECUTADO: 

FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA Vistos, etc. Vista à parte exequente 

sobre certidão do Oficial de Justiça, e para requerer o que de direito no 

prazo de cinco dias. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 24 de março de 

2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010063-40.2014.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TILIANA NORMA BILLIG (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010063-40.2014.8.11.0077 EXEQUENTE: 

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um no montante de 

10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Faça consignar que, decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
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nos próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. 3- Expeça-se o necessário. Vila Bela da Santíssima Trindade, 24 

de março de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-72.2013.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

S.E.A. SISTEMA DE ENSINO AVANCADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA VITORINO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010089-72.2013.8.11.0077 REQUERENTE: S.E.A. 

SISTEMA DE ENSINO AVANCADO LTDA - EPP REQUERIDO: VALQUIRIA 

VITORINO DO NASCIMENTO Vistos, etc. Depreende-se dos autos que a 

sentença anterior foi anulada pela Eg. Turma Recursal e, após o retorno 

dos autos, proferi nova sentença, intimando as partes por meio de 

publicação no DJe. Ocorre que, por algum motivo, talvez erro no sistema, 

foi lançado novamente o mesmo acórdão anterior. Tal fato não modifica a 

nova sentença por mim proferida, visto que a sentença que foi anulada 

nos autos foi a primeira a ser proferida, pelo juiz anterior. Desse modo, 

permanece hígida e válida a nova sentença proferida, bem como sua 

intimação. À Secretaria para certificar eventual trânsito em julgado ou 

interposição de recurso. Após, vista ao interessado para requerer o 

cumprimento da sentença, no prazo de dez dias. Transcorrido o prazo 

sem manifestação, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 25 de março de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010104-70.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010104-70.2015.8.11.0077 EXEQUENTE: ANDRE 

HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. É de 

conhecimento público e notório que contra as empresas do Grupo Oi(*) foi 

deferido pedido de Recuperação Judicial, nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que versam sobre a recuperação judicial do 

Grupo Oi (*) em curso perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, 

com a determinação da suspensão das execuções individuais em face 

delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de 

suspensão das execuções em curso contra as recuperandas. Na referida 

Assembleia o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de 

maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Pelo exposto, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Oi(*), há dois caminhos a seguir: 1) se a decisão que 

constituiu/declarou o crédito transitou em julgado antes de 20/06/2016, 

trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago na forma do plano 

aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, expedindo-se a 

certidão competente para habilitação no juízo recuperacional. 2) se a 

decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado após 

20/06/2016, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo 

seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a 

competência passar a ser do juízo recuperacional e para lá será 

declinada. Nesse sentido, foi a decisão proferida em sede de embargos de 

declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Oi(*): Assim, acolho os embargos e 

determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 

ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação". Pelo exposto, por força do art. 

10 do CPC, intimem-se as partes a se manifestar no prazo de cinco dias, 

ficando consignado que o silêncio importará adoção das medidas acima 

descritas. (*) Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001 - Recuperação 

judicial: Autor: OI S.A. Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Autor: OI 

MÓVEL S.A. Autor: COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A. Autor: COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A. Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL 

FINANCE B.V. Autor: OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. Vila Bela 

da Santíssima Trindade, 25 de março de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

Substituto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022627/3/2018 Página 912 de 924



Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-32.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA DE MORAIS COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010059-32.2016.8.11.0077 EXEQUENTE: 

WANDERLEIA DE MORAIS COELHO EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. É de 

conhecimento público e notório que contra as empresas do Grupo Oi(*) foi 

deferido pedido de Recuperação Judicial, nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que versam sobre a recuperação judicial do 

Grupo Oi (*) em curso perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, 

com a determinação da suspensão das execuções individuais em face 

delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de 

suspensão das execuções em curso contra as recuperandas. Na referida 

Assembleia o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de 

maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Pelo exposto, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Oi(*), há dois caminhos a seguir: 1) se a decisão que 

constituiu/declarou o crédito transitou em julgado antes de 20/06/2016, 

trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago na forma do plano 

aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, expedindo-se a 

certidão competente para habilitação no juízo recuperacional. 2) se a 

decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado após 

20/06/2016, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo 

seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a 

competência passar a ser do juízo recuperacional e para lá será 

declinada. Nesse sentido, foi a decisão proferida em sede de embargos de 

declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Oi(*): Assim, acolho os embargos e 

determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 

ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação". Pelo exposto, por força do art. 

10 do CPC, intimem-se as partes a se manifestar no prazo de cinco dias, 

ficando consignado que o silêncio importará adoção das medidas acima 

descritas. (*) Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001 - Recuperação 

judicial: Autor: OI S.A. Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Autor: OI 

MÓVEL S.A. Autor: COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A. Autor: COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A. Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL 

FINANCE B.V. Autor: OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. Vila Bela 

da Santíssima Trindade, 25 de março de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-98.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010031-98.2015.8.11.0077 REQUERENTE: 

EDIVALDO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. É de 

conhecimento público e notório que contra as empresas do Grupo Oi(*) foi 

deferido pedido de Recuperação Judicial, nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que versam sobre a recuperação judicial do 

Grupo Oi (*) em curso perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, 

com a determinação da suspensão das execuções individuais em face 

delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de 

suspensão das execuções em curso contra as recuperandas. Na referida 

Assembleia o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de 

maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 
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JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Pelo exposto, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Oi(*), há dois caminhos a seguir: 1) se a decisão que 

constituiu/declarou o crédito transitou em julgado antes de 20/06/2016, 

trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago na forma do plano 

aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, expedindo-se a 

certidão competente para habilitação no juízo recuperacional. 2) se a 

decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado após 

20/06/2016, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo 

seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a 

competência passar a ser do juízo recuperacional e para lá será 

declinada. Nesse sentido, foi a decisão proferida em sede de embargos de 

declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Oi(*): Assim, acolho os embargos e 

determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 

ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação". Pelo exposto, por força do art. 

10 do CPC, intimem-se as partes a se manifestar no prazo de cinco dias, 

ficando consignado que o silêncio importará adoção das medidas acima 

descritas. (*) Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001 - Recuperação 

judicial: Autor: OI S.A. Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Autor: OI 

MÓVEL S.A. Autor: COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A. Autor: COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A. Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL 

FINANCE B.V. Autor: OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. Vila Bela 

da Santíssima Trindade, 25 de março de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-17.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Número do Processo: 1000010-17.2017.8.11.0077, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ASSINATURA 

BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. REQUERENTE: LAURO MENDES REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, etc. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade, 24 de março de 2018. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-60.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES DA MATA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Número do Processo: 1000130-60.2017.8.11.0077, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: EUDES DA 

MATA ALMEIDA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos autos que a 

parte autora, devidamente intimada, não promoveu os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, os quais eram imprescindíveis para o impulso do feito, 

razão pela qual deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao ao arquivo, com baixa. Vila 

Bela da Santíssima Trindade, 24 de março de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-30.2017.8.11.0077
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Parte(s) Polo Ativo:

JACQUES PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Número do Processo: 1000132-30.2017.8.11.0077, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JACQUES 

PROFETA SANTOS REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos autos que a 

parte autora, devidamente intimada, não promoveu os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, os quais eram imprescindíveis para o impulso do feito, 

razão pela qual deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao ao arquivo, com baixa. Vila 

Bela da Santíssima Trindade, 24 de março de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-97.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Número do Processo: 1000134-97.2017.8.11.0077, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: REGIANE 

VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos autos que a 

parte autora, devidamente intimada, não promoveu os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, os quais eram imprescindíveis para o impulso do feito, 

razão pela qual deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao ao arquivo, com baixa. Vila 

Bela da Santíssima Trindade, 24 de março de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-68.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDO CARNEIRO GERALDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Número do Processo: 1000123-68.2017.8.11.0077, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOILDO 

CARNEIRO GERALDES REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Não 

havendo provas a produzir em audiência, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. MÉRITO. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que “é 

entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). A pretensão da parte 

autora é a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por 

danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito em razão do débito no valor de R$ 173,15, com 

v e n c i m e n t o  e m  0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 ,  r e f e r e n t e  a o  c o n t r a t o 

00000010142926650040. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação 

tratada nos autos é de consumo (compra e venda no comércio varejista), 

devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa 

do Consumidor. A parte ré, em sua contestação, afirmou que a parte 

autora adquiriu em 09/04/2015 um CELULAR SAMSUNG SMARTPHONE - 

BRANCO - QUADRIBAND, e após a venda o autor quitou apenas 3 das 7 

parcelas pactuadas, restando inadimplente o restante, e juntou aos autos 

o contrato assinado contendo todos os dados pessoais da parte autora. 

Desnecessária a produção de prova pericial, porquanto a mera 

comparação das assinaturas constantes no contrato, documento de 

identidade e procuração é suficiente para perceber que são muito 

semelhantes e seguramente produzidas pela mesma pessoa, o que 

demonstra não se tratar de falsificação. Cotejando o valor e a data do 

débito, percebe-se claramente que o débito inscrito no cadastro restritivo 

de crédito se trata de resíduo de cobrança da referida contratação. Desse 

modo, entendo que as provas produzidas nos autos demonstram que a 

cobrança e a inscrição nos cadastros restritivos de crédito constituem 

exercício regular de direito do credor, o que afasta a pretensão 

declaratória de inexigibilidade do débito e de indenização por dano moral. 

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA proposta por JOILDO CARNEIRO GERALDES em desfavor 

de GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição. P.R.I.C. Transitada em julgado sem manifestação 

das partes, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 25 de 

março de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-53.2017.8.11.0077
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LEANDRO MARTINS SILVERIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Número do Processo: 1000124-53.2017.8.11.0077, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LEANDRO 

MARTINS SILVERIO DE ALMEIDA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. A 
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sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Não havendo provas a produzir em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. MÉRITO. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça 

assevera ainda que “é entendimento assente de nossa jurisprudência que 

o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua 

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, 

por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - 

AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). A 

pretensão da parte autora é a declaração de inexigibilidade do débito e a 

indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito em razão do débito no valor de R$ 125,25, 

com vencimento em 20/11/2013, referente ao contrato 142.66218.4.0. 

Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos é de 

consumo (compra e venda no comércio varejista), devendo incidir ao caso 

todos os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. A parte 

ré, em sua contestação, afirmou que a parte autora adquiriu em 

20/08/2013 uma FURADEIRA B&D KIT 40 PEÇAS 550W HD560 - 110 

VOLTS, FURADEIRA / PARAFUSADEIRA B&D 9,6V – BIVOLT, LAV ALTA 

PRESSAO B&D 1300W 1600 LIBRAS - 110 VOLTS e um CELULAR 

SAMSUNG S3332 CHAT 333 DUOS OPEN - PRETO - QUADRIBAND, e após 

a venda o autor quitou apenas 3 das 10 parcelas pactuadas, restando 

inadimplente o restante, e juntou aos autos o contrato assinado contendo 

todos os dados pessoais da parte autora. Desnecessária a produção de 

prova pericial, porquanto a mera comparação das assinaturas constantes 

no contrato, documento de identidade e procuração é suficiente para 

perceber que são muito semelhantes e seguramente produzidas pela 

mesma pessoa, o que demonstra não se tratar de falsificação. Cotejando 

o valor e a data do débito, percebe-se claramente que o débito inscrito no 

cadastro restritivo de crédito se trata de resíduo de cobrança da referida 

contratação. Desse modo, entendo que as provas produzidas nos autos 

demonstram que a cobrança e a inscrição nos cadastros restritivos de 

crédito constituem exercício regular de direito do credor, o que afasta a 

pretensão declaratória de inexigibilidade do débito e de indenização por 

dano moral. Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA proposta por LEANDRO MARTINS SILVERIO DE ALMEIDA 

em desfavor de GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I.C. Transitada em 

julgado sem manifestação das partes, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da 

Santíssima Trindade, 25 de março de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-08.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Número do Processo: 1000127-08.2017.8.11.0077, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: REGIANE 

VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA SENTENÇA Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Não havendo provas a produzir em audiência, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

MÉRITO. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas 

pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça assevera 

ainda que “é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão 

judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários 

sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação 

pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). A pretensão da parte 

autora é a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por 

danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito em razão do débito no valor de R$ 55,17, com 

v e n c i m e n t o  e m  1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 ,  r e f e r e n t e  a o  c o n t r a t o 

00000010142716630080. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação 

tratada nos autos é de consumo (compra e venda no comércio varejista), 

devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa 

do Consumidor. A parte ré, em sua contestação, afirmou que a parte 

autora adquiriu em 31/12/2013 um CELULAR MEU 406 DUAL CHIP OPEN - 

PRETO – QUADRIBAND e um CELULAR LG E410F ANDROID L1 II OPEN - 

PRETO - QUADRIBAND, e após a venda o autor quitou apenas algumas 

das parcelas pactuadas, restando inadimplente o restante, e juntou aos 

autos o contrato assinado contendo todos os dados pessoais da parte 

autora. Desnecessária a produção de prova pericial, porquanto a mera 

comparação das assinaturas constantes no contrato, documento de 

identidade e procuração é suficiente para perceber que são muito 

semelhantes e seguramente produzidas pela mesma pessoa, o que 

demonstra não se tratar de falsificação. Cotejando o valor e a data do 

débito, percebe-se claramente que o débito inscrito no cadastro restritivo 

de crédito se trata de resíduo de cobrança da referida contratação. Desse 

modo, entendo que as provas produzidas nos autos demonstram que a 

cobrança e a inscrição nos cadastros restritivos de crédito constituem 

exercício regular de direito do credor, o que afasta a pretensão 

declaratória de inexigibilidade do débito e de indenização por dano moral. 

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA proposta por REGIANE VIEIRA DA SILVA em desfavor de 

GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários neste 

grau de jurisdição. P.R.I.C. Transitada em julgado sem manifestação das 

partes, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 25 de 

março de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-98.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES DA MATA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Número do Processo: 1000121-98.2017.8.11.0077, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: EUDES DA 

MATA ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Não 

havendo provas a produzir em audiência, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. MÉRITO DA 
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AÇÃO O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas 

pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça assevera 

ainda que “é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão 

judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários 

sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação 

pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). A pretensão da parte 

autora é a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por 

danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito em razão do débito no valor de R$ 134,43, com 

vencimento em 06/03/2015, referente ao contrato 0226658045. Antes de 

tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo 

(prestação de serviços de telefonia), devendo incidir ao caso todos os 

princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. A parte ré, em 

sua contestação, afirmou que a parte autora contratou linha móvel, 

estando em aberto as faturas, e que a contratação é regular. Contudo, 

não juntou qualquer tela do sistema e sequer cópia de qualquer documento 

pessoal da parte autora, que tenha sido apresentado no momento da 

contratação. Logo, é forçoso reconhecer que o conjunto probatório dos 

autos indica que a parte ré não comprovou de forma satisfatória a 

regularidade do débito, de forma que a inclusão do nome da parte autora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui falha na prestação de 

serviço. Aplicam-se in casu as regras do Código de Defesa do 

Consumidor e a Teoria do Risco Profissional, segundo a qual todos 

aqueles que se dediquem a atividade comercial e empresarial devem 

responsabilizar-se efetivamente pelos danos causados, só podendo ser 

elidida mediante a comprovação de fato da vítima, de caso fortuito ou 

força maior. Logo, a instituição do porte da ré, por exercer atividade no 

mercado de consumo com fins altamente lucrativos, deve assumir o risco 

dos danos que vier a causar por si ou por seus prepostos, uma vez que 

tem melhores condições de arcar com os prejuízos pelos acontecimentos 

como o do presente caso, não havendo nos autos qualquer prova de fato 

exclusivo da vítima, ora autora e consumidora, e nem tampouco de 

ocorrência de caso fortuito ou força maior. A respeito da matéria, 

imperioso destacar os ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho: 

"Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de 

consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos 

bens e serviços fornecidos, independente de culpa. Este dever é imanente 

ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como 

aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer 

perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do 

simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, 

distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O 

fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece 

no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos 

mesmos (...). O consumidor não pode assumir os riscos das relações de 

consumo, não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos 

acidentes de consumo, ou ficar sem indenização. Tal como ocorre na 

responsabilidade do Estado, os riscos devem ser socializados, repartidos 

entre todos, já que os benefícios são também para todos. E cabe ao 

fornecedor, através de mecanismos de preço proceder a essa repartição 

de custos sociais de danos" (Programa de Responsabilidade Civil. 2ª 

edição. Ed. Malheiros, 2001. p. 366). Diante disso, a empresa ré deve 

assumir os riscos a que está exposta no mercado de consumo, devendo 

arcar exclusivamente com as consequências pelo evento danoso, nos 

termos dos art. 186, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. A inclusão indevida do nome no cadastro restritivo de crédito 

acarreta dano moral in re ipsa, e não simples aborrecimento ou mero 

dissabor, devendo ser acolhido o pedido de reparação de danos morais. 

Entretanto, no caso em comento a parte autora possui outras inscrições 

em seu nome: -CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTOES RG SCPC 

SAO PAULO / SP DOC ORIGEM 0001600540 DATA DO DÉBITO 10/05/2015 

DATA DA INSCRIÇÃO 03/07/2017 VALOR R$ 529,42 -SERV REG E NOT 

VILA BELA DA SANTISSI VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDA / MT DATA 

DO DÉBITO 12/11/2015 DATA DO PROTESTO 14/11/2015 VALOR R$ 

356,16 Embora o autor tenha ingressado com as ações ordinárias 

1000120-16.2017.8.11.0077 e 1000130-60.2017.8.11.0077 neste Juizado 

Especial para discutir o primeiro débito, tais ações foram extintas sem 

resolução de mérito e, portanto, a dívida e a inscrição permanecem 

hígidas. Assim, não há que se falar em indenização por dano moral, ante o 

teor da Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ante 

o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por EUDES DA 

MATA ALMEIDA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A para tão 

somente declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial, julgando 

improcedente o pedido de indenização por danos morais. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. P.R.I.C. 

Transitada em julgado sem manifestação das partes, ao arquivo, com 

baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 25 de março de 2018. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-38.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS SILVERIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Número do Processo: 1000125-38.2017.8.11.0077, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LEANDRO 

MARTINS SILVERIO DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Não havendo provas a produzir em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. MÉRITO DA AÇÃO O Magistrado ao decidir, deve apreciar 

as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos 

do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste 

sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). O Superior 

Tribunal de Justiça assevera ainda que “é entendimento assente de nossa 

jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não 

precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas 

partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do 

motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 

1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 

17.8.1998). A pretensão da parte autora é a declaração de inexigibilidade 

do débito e a indenização por danos morais decorrentes da inscrição de 

seu nome nos cadastros restritivos de crédito em razão do débito no valor 

de R$ 169,69, com vencimento em 06/03/2014, referente ao contrato 

2146587649. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos 

autos é de consumo (prestação de serviços de telefonia), devendo incidir 

ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do 

Consumidor. A parte ré, em sua contestação, afirmou que a parte autora 

contratou linha móvel, estando em aberto as faturas, e que a contratação 

é regular. Contudo, não juntou qualquer tela do sistema e sequer cópia de 

qualquer documento pessoal da parte autora, que tenha sido apresentado 

no momento da contratação. Logo, é forçoso reconhecer que o conjunto 

probatório dos autos indica que a parte ré não comprovou de forma 

satisfatória a regularidade do débito, de forma que a inclusão do nome da 

parte autora nos cadastros restritivos de crédito constitui falha na 

prestação de serviço. Aplicam-se in casu as regras do Código de Defesa 
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do Consumidor e a Teoria do Risco Profissional, segundo a qual todos 

aqueles que se dediquem a atividade comercial e empresarial devem 

responsabilizar-se efetivamente pelos danos causados, só podendo ser 

elidida mediante a comprovação de fato da vítima, de caso fortuito ou 

força maior. Logo, a instituição do porte da ré, por exercer atividade no 

mercado de consumo com fins altamente lucrativos, deve assumir o risco 

dos danos que vier a causar por si ou por seus prepostos, uma vez que 

tem melhores condições de arcar com os prejuízos pelos acontecimentos 

como o do presente caso, não havendo nos autos qualquer prova de fato 

exclusivo da vítima, ora autora e consumidora, e nem tampouco de 

ocorrência de caso fortuito ou força maior. A respeito da matéria, 

imperioso destacar os ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho: 

"Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de 

consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos 

bens e serviços fornecidos, independente de culpa. Este dever é imanente 

ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como 

aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer 

perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do 

simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, 

distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O 

fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece 

no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos 

mesmos (...). O consumidor não pode assumir os riscos das relações de 

consumo, não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos 

acidentes de consumo, ou ficar sem indenização. Tal como ocorre na 

responsabilidade do Estado, os riscos devem ser socializados, repartidos 

entre todos, já que os benefícios são também para todos. E cabe ao 

fornecedor, através de mecanismos de preço proceder a essa repartição 

de custos sociais de danos" (Programa de Responsabilidade Civil. 2ª 

edição. Ed. Malheiros, 2001. p. 366). Diante disso, a empresa ré deve 

assumir os riscos a que está exposta no mercado de consumo, devendo 

arcar exclusivamente com as consequências pelo evento danoso, nos 

termos dos art. 186, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. A inclusão indevida do nome no cadastro restritivo de crédito 

acarreta dano moral in re ipsa, e não simples aborrecimento ou mero 

dissabor, devendo ser acolhido o pedido de reparação de danos morais. 

Entretanto, no caso em comento a parte autora possui outras inscrições 

em seu nome: - GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

SCPC SAO PAULO / SP DOC ORIGEM 142.66218.4.0 DATA DO DÉBITO 

20/11/2013 DATA DA INSCRIÇÃO 05/01/2014 VALOR R$ 125,25 -SERV 

REG E NOT VILA BELA DA SANTISSI VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDA 

/ MT DATA DO PROTESTO 14/01/2014 VALOR R$ 69,00 Embora o autor 

tenha ingressado com a ação ordinária 1000124-53.2017.8.11.0077 neste 

Juizado Especial para discutir o primeiro débito, tal ação foi julgada 

improcedente e, portanto, a dívida e a inscrição permanecem hígidas. 

Assim, não há que se falar em indenização por dano moral, ante o teor da 

Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado na 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por LEANDRO MARTINS 

SILVERIO DE ALMEIDA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para tão 

somente declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial, julgando 

improcedente o pedido de indenização por danos morais. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. P.R.I.C. 

Transitada em julgado sem manifestação das partes, ao arquivo, com 

baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 25 de março de 2018. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-75.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICREY DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Número do Processo: 1000129-75.2017.8.11.0077, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

VALDICREY DE MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Não havendo provas a produzir em audiência, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE Rejeito a preliminar de falta de 

interesse de agir, sob argumento de que o autor não tentou resolver de 

forma administrativa a questão, porquanto é desnecessário a prévia 

composição entre as partes para o ingresso perante o Poder Judiciário. 

MÉRITO DA AÇÃO O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça 

assevera ainda que “é entendimento assente de nossa jurisprudência que 

o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua 

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, 

por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - 

AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). A 

pretensão da parte autora é a declaração de inexigibilidade do débito e a 

indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito em razão do débito no valor de R$ 169,16, 

com vencimento em 21/10/2014, referente ao contrato 0203794778. Antes 

de tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo 

(prestação de serviços de telefonia), devendo incidir ao caso todos os 

princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. A parte ré, em 

sua contestação, afirmou que a parte autora contratou linha móvel, 

estando em aberto as faturas, e que a contratação é regular. Contudo, 

não juntou qualquer tela do sistema e sequer cópia de qualquer documento 

pessoal da parte autora, que tenha sido apresentado no momento da 

contratação. Logo, é forçoso reconhecer que o conjunto probatório dos 

autos indica que a parte ré não comprovou de forma satisfatória a 

regularidade do débito, de forma que a inclusão do nome da parte autora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui falha na prestação de 

serviço. Aplicam-se in casu as regras do Código de Defesa do 

Consumidor e a Teoria do Risco Profissional, segundo a qual todos 

aqueles que se dediquem a atividade comercial e empresarial devem 

responsabilizar-se efetivamente pelos danos causados, só podendo ser 

elidida mediante a comprovação de fato da vítima, de caso fortuito ou 

força maior. Logo, a instituição do porte da ré, por exercer atividade no 

mercado de consumo com fins altamente lucrativos, deve assumir o risco 

dos danos que vier a causar por si ou por seus prepostos, uma vez que 

tem melhores condições de arcar com os prejuízos pelos acontecimentos 

como o do presente caso, não havendo nos autos qualquer prova de fato 

exclusivo da vítima, ora autora e consumidora, e nem tampouco de 

ocorrência de caso fortuito ou força maior. A respeito da matéria, 

imperioso destacar os ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho: 

"Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de 

consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos 

bens e serviços fornecidos, independente de culpa. Este dever é imanente 

ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como 

aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer 

perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do 

simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, 

distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O 

fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece 

no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos 

mesmos (...). O consumidor não pode assumir os riscos das relações de 

consumo, não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos 

acidentes de consumo, ou ficar sem indenização. Tal como ocorre na 

responsabilidade do Estado, os riscos devem ser socializados, repartidos 

entre todos, já que os benefícios são também para todos. E cabe ao 
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fornecedor, através de mecanismos de preço proceder a essa repartição 

de custos sociais de danos" (Programa de Responsabilidade Civil. 2ª 

edição. Ed. Malheiros, 2001. p. 366). Diante disso, a empresa ré deve 

assumir os riscos a que está exposta no mercado de consumo, devendo 

arcar exclusivamente com as consequências pelo evento danoso, nos 

termos dos art. 186, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. A inclusão indevida do nome no cadastro restritivo de crédito 

acarreta dano moral in re ipsa, e não simples aborrecimento ou mero 

dissabor, devendo ser acolhido o pedido de reparação de danos morais. 

Entretanto, no caso em comento a parte autora possui outras inscrições 

em seu nome: - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

CUIABA/MT DOC ORIGEM 0001996632201710 DATA DA INSCRIÇÃO 

19/10/2017 VALOR R$ 96,57 - COMERCIAL ALIANÇA ALUMINIOS 

ANAPOLIS / GO DOC ORIGEM 75308-XXIII/ REF AS PANELAS DATA DO 

DÉBITO 15/11/2014 DATA DA INSCRIÇÃO 05/07/2015 VALOR R$ 360,00 - 

AVENIDA VARZEA GRANDE / MT DOC ORIGEM 1301543 DATA DO 

DÉBITO 10/01/2015 DATA DA INSCRIÇÃO 02/04/2015 VALOR R$ 377,54 - 

PROTESTO – VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT – DATA DO 

PROTESTO 15/10/2014 VALOR R$ 85,00 - PROTESTO – VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE/MT – DATA DO PROTESTO 02/10/2014 VALOR R$ 

256,00 Assim, não há que se falar em indenização por dano moral, ante o 

teor da Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ante 

o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por VALDICREY 

DE MORAIS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para tão somente 

declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial, julgando 

improcedente o pedido de indenização por danos morais. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. P.R.I.C. 

Transitada em julgado sem manifestação das partes, ao arquivo, com 

baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 25 de março de 2018. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-15.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUES PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Número do Processo: 1000133-15.2017.8.11.0077, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JACQUES 

PROFETA SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Não havendo provas a produzir em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. MÉRITO. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça 

assevera ainda que “é entendimento assente de nossa jurisprudência que 

o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua 

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, 

por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - 

AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). A 

pretensão da parte autora é a declaração de inexigibilidade do débito e a 

indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito em razão do débito no valor de R$ 477,05, 

com vencimento em 02/05/2017, referente ao contrato 

00000000000012822. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação 

tratada nos autos é de consumo (serviços bancários), devendo incidir ao 

caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. A 

parte ré, em sua contestação, afirmou que a parte autora é titular de conta 

corrente e contratou, em 06/02/2017, empréstimo no cheque especial por 

meio do saque de R$ 100,00 em terminal eletrônico de autoatendimento, e 

juntou aos autos o contrato assinado contendo todos os dados pessoais 

da parte autora. Desnecessária a produção de prova pericial, porquanto a 

mera comparação das assinaturas constantes no contrato, documento de 

identidade e procuração é suficiente para perceber que são muito 

semelhantes e seguramente produzidas pela mesma pessoa, o que 

demonstra não se tratar de falsificação. Cotejando o valor e a data do 

débito, percebe-se claramente que o débito inscrito no cadastro restritivo 

de crédito se trata de resíduo de cobrança da referida contratação. Desse 

modo, entendo que as provas produzidas nos autos demonstram que a 

cobrança e a inscrição nos cadastros restritivos de crédito constituem 

exercício regular de direito do credor, o que afasta a pretensão 

declaratória de inexigibilidade do débito e de indenização por dano moral. 

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA proposta por JACQUES PROFETA SANTOS em desfavor 

de BANCO DO BRASIL S/A e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I.C. Transitada em 

julgado sem manifestação das partes, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da 

Santíssima Trindade, 25 de março de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107756 Nr: 1268-72.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:MT/15.563, Carlos Melgar Nascimento - OAB:MT0017735

 Autos nº: 1268-752.2015.811.0102

Código n°: 107756

Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência da inquirição do corréu Aderbal 

Ferreira Gonçalves, pela Defesa (ref. 146). Por conseguinte, CANCELO a 

solenidade que seria realizada na data de hoje, cujo objeto seria a oitiva de 

Aderbal.

No mais, a fim de evitar eventual nulidade por cerceamento de defesa, 

INTIME-SE a Defesa dos acusados Solismar de Andrade e Aderbal 

Ferreira Gonçalves (advogado constituído nos autos de código n°67128) 

para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao pedido do 

Ministério Público de unificação deste processo ao processo de n° 

25-40.2008.811.0102, código n° 67128, uma vez que, com a unificação, os 

feitos serão julgados simultaneamente, aproveitando-se as provas 

respectivas.

Após, com ou sem manifestação, conclusos para manifestação quanto 

aos pedidos do Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera-MT, 23 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120355 Nr: 109-89.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. PEÇAS E MECÂNICA AGRÍCOLA LTDA, 
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JOSLEI CARANHATTO SABBI, ALAN RODRIGO CARANHATTO SABBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120435 Nr: 138-42.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FRANKLIN E DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSÉ BETINELLI - 

OAB:PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, ELCIO 

LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17964/PR, Everton Diego 

Giessler - OAB:PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, PAULO 

VICTOR KRUSTSCH SOLETTI - OAB:PR 58.676, WESLEY SALGADO 

GRASIERI - OAB:OAB/PR 72.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100805 Nr: 51-62.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos etc.

1) Inicialmente, HOMOLOGO a desistência na inquirição da testemunha 

Carlos Oscar dos Santos Filho, pela Defesa.

 2) Diante da informação juntada à fl. 87, DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para informar se remanesce interesse na inquirição da 

testemunha Carlos Oscar dos Santos Filho. Caso manifeste interesse, 

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Sorriso/MT, para que seja 

inquirida a testemunha Carlos Oscar dos Santos Filho.

3) Manifestado desinteresse na inquirição da testemunha pelo parquet, ou 

caso possua interesse na inquirição, cumprida a missiva, DÊ-SE vista dos 

autos as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

4) Após, venham-me conclusos para sentença.

 EXPEÇA-SE o necessário. Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h43min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Priscila Demoner Plaster i, Assessora de 

Gabinete I, que digitei o presente termo.

Vera-MT, 23 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114249 Nr: 509-40.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLISA NEIS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Contudo, a 

exigibilidade de tais despesas processuais fica suspensa na forma do art. 

98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, ante o deferimento dos 

benefícios da gratuidade de justiça.Após o trânsito em julgado 

devidamente certificado, AO ARQUIVO, com as baixas e cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121589 Nr: 609-58.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipatório.Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das alegações, 

bem como caracterizada a hipossificiência informacional das 

consumidoras. Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que a 

parte autora não manifestou ter interesse na designação da solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121355 Nr: 511-73.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROMÃO APARECIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118966 Nr: 2427-79.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA APARECIDA PLAZAS LÉPRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a (i) conceder a autora o 

benefício aposentadoria por idade rural, com data do início do benefício 

(DIB) em 31/08/2017 (data do requerimento administrativo), com RMI no 

valor de um salário mínimo da época e com RMA em um salário mínimo 

atual; (ii) pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Sobre o valor retroativo deverão incidir: a) correção monetária, pelo 

índice Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme 

entendimento do STJ (Recurso Extraordinário nº 870947/SE); e b) juros de 

mora, desde o vencimento de cada parcela devida, aplicando-se o índice 

previsto para a caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 
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9.494/97).Autarquia isenta de custas, nos termos do inciso I do art. 3º da 

Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a autarquia ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 3º, 

I, do Novo Código de Processo Civil (pois é certo que o valor da vantagem 

econômica da parte autora não é superior a duzentos salários mínimos) e 

da Súmula nº 111 do STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

tendo em vista que o valor da condenação não supera 1000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, I, NCPC).SIRVA A PRESENTE SENTENÇA COMO 

OFÍCIO, devendo sua cópia ser encaminhada ao INSS, a fim de que 

implemente o benefício previdenciário em favor da parte autora, no prazo 

de 30 (trinta) dias.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora 

para promover o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in 

albis o prazo, AO ARQUIVO, com as anotações necessárias, sem prejuízo 

de desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, se 

requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108948 Nr: 200-53.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSS, WSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido para, majorando a obrigação alimentar do 

requerido, condená-lo a pagar ao autor, a título de pensão alimentícia, a 

quantia equivalente 50% do salário mínimo atual (totalizando R$ 477,00 – 

quatrocentos e setenta e sete reais - atualmente). Os valores são devidos 

a partir da citação, e deverão ser depositados até o dia até o dia 10 de 

cada mês, na conta indicada pelo autor (Caixa Econômica Federal, agência 

0854, operação 13, conta poupança 00036965-4). Sem custas a 

ressarcir, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita. Condeno o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) valor da causa. Transitada em julgado, DÊ-SE vista à parte autora 

para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in 

albis o prazo, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de posterior desarquivamento 

a pedido do interessado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Vera/MT, 21 

de março de 2018. Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119034 Nr: 2453-77.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a autarquia ré ao 

pagamento à parte autora do benefício previdenciário pensão por morte, 

devido a partir da data do óbito (06/01/2017). Sobre o valor retroativo 

deverão incidir: a) correção monetária, pelo índice Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Espeical (IPCA-E), conforme entendimento do STJ 

(Recurso Extraordinário nº 870947/SE); e b) juros de mora, desde o 

vencimento de cada parcela devida, aplicando-se o índice previsto para a 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).Sem custas a 

ressarcir, pois a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.CONDENO a 

autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

art. 85, § 3º, I, do Novo Código de Processo Civil (pois é certo que o valor 

da vantagem econômica da parte autora não é superior a duzentos 

salários mínimos) e da Súmula nº 111 do STJ.Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

supera 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, NCPC).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Vera/MT, 21 de março de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106474 Nr: 865-06.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIANE APARECIDA BUENO FERREIRA DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR MACIEL FERREIRA D AVILA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos versados na inicial 

para, confirmando a antecipação de tutela, condenando (i) ao Estado de 

Mato Grosso que forneça para Junior Maciel Ferreira de Ávila, em 05 

(cinco) dias, vaga em estabelecimento especializado de desintoxicação de 

substâncias entorpecentes ilícitas, a ser realizado em hospital da rede 

pública, ou, à falta de disponibilidade, em hospital da rede privada, neste 

município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, devendo ser 

disponibilizado todo o tratamento médico necessário à restauração da 

saúde de Junior Maciel Ferreira De Ávila, incluindo exames e consultas 

antecedentes que fizerem necessárias à realização da internação; e (ii) 

ao município de Nova Vera/MT que, uma vez disponibilizada a vaga acima 

referida, forneça o transporte, estadia e demais meios necessários a 

Junior Maciel Ferreira De Ávila e seu acompanhante, enquanto o primeiro 

permanecer em tratamento. De outro lado, considerando a informação de 

que o paciente já passou pelo tratamento de saúde pleiteado, e que hoje 

encontra-se residindo e laborando no estado do Paraná, DECLARO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Sem condenação ao ressarcimento de 

custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei nº 

7.347/1985).Em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 18/12/2013), deixo de 

condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.Por se 

tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a 

presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do 

artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no 

§ 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.Destarte, 

decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação 

das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115232 Nr: 898-25.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MANOEL 

CÉSAR DAS CHAGAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, para, 

CONDENAR os requeridos, solidariamente, a disponibilizarem ao 

substituído o procedimento cirúrgico de valvuloplastia, além de 

cateterismo, para tratamento da INSUFICIÊNCIA AÓRTICA GRAVE, pela 

rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas no SUS, na 

rede privada, dentro ou fora do Estado de Mato Grosso, bem como 

oferecer todos os exames e consultas antecedentes necessárias à 

intervenção cirúrgica, além do fornecimento da medicação prescrita por 

médico especialista.Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez 

que DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade da justiça.Condeno o 

município de Vera/MT ao pagamento de honorários no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 4º, 
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I, do CPC. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários, em 

observância à Súmula 421 do STJ. Por se tratar de condenação em 

obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está 

sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não 

sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. 

Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.Destarte, decorrido o prazo para 

recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera/MT, 21 

de março de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114176 Nr: 475-65.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMKDL, BKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do 

artigo 487, I do CPC para CONDENAR o requerido ANTÔNIO SOUZA DE 

LIMA a pagar ao seu filho ARTHUR MIGUEL KROTH DE LIMA pensão 

alimentícia correspondente a 30% do salário mínimo vigente, que deverá 

ser depositado em conta corrente em nome da genitora da alimentante, 

mais as despesas médicas e farmacêuticas, escolares, dentre outras, no 

importe de 50%. Sem custas a ressarcir, uma vez que foi deferida a 

justiça gratuita.Condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa.CIÊNCIA, ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautela.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Vera/MT,21 de março de 2018. Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112791 Nr: 1578-44.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSK, JHKV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para, confirmando os efeitos da tutela antecipada, condenar o requerido 

na obrigação de fazer, consistente na entrega do suplemento alimentar 

Nan Soy (sem lactose), em quantidade suficiente, pelo tempo necessário. 

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram 

adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).Condeno o município de Vera/MT 

ao pagamento de honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 4º, I, do CPC. Por se 

tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a 

presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do 

artigo 475, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no 

§ 2º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.Destarte, 

decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação 

das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Vera/MT, 21 de março de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119584 Nr: 2702-28.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO RCI 

BRASIL AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação, pelo que, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a” do 

Código Processo Civil, devendo a parte autora retirar o nome do requerido 

dos cadastros de maus pagadores, bem como dar baixa na restrição de 

alienação do veículo junto ao DETRAN/MT.EXPEÇA-SE mandado de 

restituição do veículo apreendido nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32652 Nr: 46-89.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARDINO E BARBOSA LTDA, MARLENE 

ALVES MORAIS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, nos termos do item 1.27.14.2.3 do Provimento nº 

92/2014-CGJ, os presentes autos foram integralmente digitalizados, 

passando, a partir desta data, a tramitar nesta Corte de Justiça pela via 

digital (eletrônica), os quais permanecem com a mesma numeração e 

código, sendo que a parte física dos autos será arquivada em pasta 

própria no setor de arquivo da secretaria.

Certifico ainda que, em atenção ao item 1.27.14.2.4 do provimento 

supracitado, devem as partes manifestar, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse em manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121524 Nr: 582-75.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIOFUSÃO SULMATOGROSSENSE LTDA, JOÃO 

ANTÔNIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL JOSE ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72128 Nr: 95-18.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ADILSON DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17545/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, nos termos do item 1.27.14.2.3 do Provimento nº 

92/2014-CGJ, os presentes autos foram integralmente digitalizados, 

passando, a partir desta data, a tramitar nesta Corte de Justiça pela via 

digital (eletrônica), os quais permanecem com a mesma numeração e 

código, sendo que a parte física dos autos será arquivada em pasta 

própria no setor de arquivo da secretaria.

Certifico ainda que, em atenção ao item 1.27.14.2.4 do provimento 

supracitado, devem as partes manifestar, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse em manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121195 Nr: 456-25.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS NOVO HORIZONTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CABRAL DE 

QUEIROZ - OAB:6786/PR, EDSON LUIZ AMARAL - OAB:15049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

PENHORA, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108830 Nr: 154-64.2016.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BAREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 Vistos etc.

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de MOACIR BAREA, imputando-lhe a prática, em tese, da 

conduta prevista no artigo 50 da lei ri2 9.605/98.

À 11. 317, o Ministério Público informou a realização de acordo 

extrajudicial à título de transação penal e composição civil dos danos, 

consistente nas obrigações de: a) acostar aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, cópia do cadastro rural, autorização provisória de 

funcionamento, laudo de limpeza de pastagens, decisão judicial anulatória 

do auto de infração e parecer com as imagens comprovando a 

autorização anterior a 2008; b) como composição civil, continuar o 

procedimento de regularização do passivo ambiental da área, cumprindo 

com as exigências formuladas pelo órgão ambiental, especialmente a 

decisão ao SIMCAR e ao PRA, assim que convocado para tanto; c) a 

prestação pecuniária da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em até 

05 (cinco) vezes, até o dia 10 (dez) de cada mês, em benefício do fundo 

municipal do meio ambiente de Vera/MT, iniciando-se no mês subsequente 

ao da homologação pelo Juízo; d) a título de transação penal, o pagamento 

de prestação social alternativa, consistente na doação do valor de 

R$100,00 (cem reais), a ser recolhido e direcionado nos estritos termos do 

Provimento n2 05/2015-CGJ, elaborado a partir Resolução n° 154 do CNJ.

Diante disso, com fulcro no artigo 76 da Lei 9.099/95 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos, a transação penal 

celebrada nestes autos, nos termos do artigo 74, paragrafo único da Lei 

9.099/95.

Por consequência, CANCELO a solenidade designada nestes autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Certifique-se quanto ao cumprimento da transação penal, após venham os 

autos conclusos.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

 

PORTARIA Nº 21/2018/DF 
 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE 
ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da Lei, etc. 

CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o 

plantão regional do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário; 
RESOLVE: 

Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão semanal dos Juízes e Gestores 
Judiciários para o mês de ABRIL/2018, a saber: 

 

 JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  
 

DATA 
 

JUIZ GESTOR 

2/4/12h) 
a  
6/4(19h) 

Dr. Leonísio Salles de 
Abreu Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Luciana Marques 
Gobbi Rozin       

9/4 (12h) 
a 

13/4 (19h)  

Dr.Marco Antonio 
Canavarros dos Santos 

(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Edithe Benedita de 
Siqueira       

16/4 (12h)  

a 
20/4(19h) 

Dr. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Eliane Rosa 

Campos Rodrigues       

23/4(12h) 
a  
27/4(19h) 

Dr.Marco Antonio 
Canavarros dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Elieth Conceição 
de  
ane Rosa Campos 

Rodrigues       

   

 
 

Art. 2º - Informar o telefone dos Assessores de Gabinete 
desta Comarca, a saber:  

JUÍZOS ASSESSORES TELEFONE 

1ª Vara Cível e Criminal  Adriana Roberti 

 

Márcio Lima Pereira   

(65)99216-0733 

(65)99326-9776 

2ª Vara Cível e Criminal  Diego Henrique dos 

Santos Plazezwski 

Vinícius Freitas França 

(65)99630-6658 

(65)99811-7959 

Telefone do Plantão (65) 99244-6595 
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Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da 
Comarca, bem como, encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem 

dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia Municipal, 
Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. 

Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se.  
Chapada dos Guimarães, 26 de março de 2018 
Leonísio Salles de Abreu Júnior  

Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 

 

EDITAL N.º 004 18  DF 
 

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Valter Fabrício 

Simioni da Silva - Juiz de Direito Diretor do Foro/Coordenador da Justiça 

Comunitária  desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais e 

na forma da Lei, torna pública a relação das inscrições deferidas referente a 

Seleção para Recrutamento no Serviço Voluntário de Agente Comunitário de 

Justiça e Cidadania (Justiça Comunitária) do Estado de Mato Grosso: 

N.º INSCRIÇÃO NOME Da CANDIDATA IDENTIDADE 

001 CAROLINE NASCIMENTO 

SILVA 

2209879-8 SSP/MT 

002 NALY VÍTOR DE OLIVEIRA 536.897 SSP/MT 

003 GENILDA BEZERRA DA SILV 703.237 SSP/MT 

004 EVELLIN TAYNÁ PEREIRA 2223411-0 SSP/MT 

005 EVERLY CAROLINY DOS 

SANTOS GOUVEIA 

2573038-0 SSP/MT 

006 NAYANDER KARINE DE SOUZA 

FERREIRA 

2114448-6 SSP/MT 

007 NANDHARA VITÓRIA DE 

SOUZA FERREIRA 

2515048-0 SSP/MT 

  As provas, objetiva e discursiva serão aplicadas das 

09hs00 às 12hs00 do dia 05/04/2018, no Edifício do Fórum local, sito na 

Avenida Zé de Bia, s/n, Bairro: Aeroporto II. 

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que 

será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

 Jaciara MT, 26 de março de 2018. 

VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JUARA 

 

EDITAL N.º 3/2018/DF 

 
O Doutor Fabrício SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz 

de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Juara/MT, 

no uso de suas atribuições legais e, considerando o 

Edital nº. 1/2018-df. (DJE: 10185/2018 DE 24/1/2018), 

que tornou público a abertura do Processo Seletivo 

para Recrutamento de Estagiários de Nível Superior 

nas áreas de Administração de Empresas e Tecnologia 

da Informação; 

              CONSIDERANDO a realização da prova aplicada no 

dia 25 de março de 2018, do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado de estagiários de Nível Superior na Comarca de Juara-MT.  

RESOLVE: 

1. Tornar Público o Gabarito Preliminar da prova do 

Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível Superior, 

realizado no dia 25/3/2018.  

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

1 - A 2 - B 3 - C 4 - B 5 - A 6 - B 7 - D 8 - A 9 - D 10 - C 

11 - C 12 - C 13 - C 14 - A 15 - B 16 - D 17 - A 18 - B 19 - D 20 - C 

21 - C 22 - C 23 - D 24 - A 25 - B 26 - C 27 - D 28 - C 29 - D 30 - C 

31 - C 32 - D 33 - D 34 - A 35 - B 36 - C 37 - C 38 - D 39 - B 40 - A 

 

 

2. Serão admitidos recursos, no prazo de 2 (dois) dias 

úteis a contar da publicação deste Edital, no DJE, quanto: a) Ao gabarito 

provisório; b) Ao resultado final do processo seletivo.  
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3. Os prováveis recursos relativos a este processo 

seletivo serão analisados e decididos pelo Juiz Diretor do Foro.  

4. Não serão conhecidos os recursos sem a 

identificação da questão e fundamentação clara, objetiva e consistente.  

5. Se do exame de recursos contra o Gabarito da 

prova objetiva resultar anulação de questão, a pontuação correspondente será 

atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que 

será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

 

        Juara-MT, 26 de março 2018. 

 

     Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

                                                  Juiz de Direito e Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 

 

P O R T A R I A  N.º 12/2018-DF 

O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

 

CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 

regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 

 

CONSIDERANDO o teor da Sentença de Ref: 20, dos autos 813-77.2018.811.0078 - código 

108108, 

 

RESOLVE: 

Estabelecer a escala de plantões do mês de ABRIL/2018 como abaixo relacionado: 

JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 

DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL DE JUSTIÇA 

27/03/18 (19h) 

a 

02/04/18 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida 

Rodrigues 

(2ª Vara Tangará da Serra) 

Ana Aparecida Cebalho 
Ítalo Rodrigues da 

Cunha Neto 

06/04/18 (19h) 

a 

09/04/18 (12h) 

Dra. Elza Yara R. Sales 

Sansão 

 (3ª Vara Cível Tangará da 

Serra 

Bruna Chagas Bizelli 

(06/04 a 07/04) 

Marlene Staut Romera  

(08/04 a 09/04) 

Antônio dos Santos 

13/04/18 (19h) 

a 

16/04/18 (12h) 

Dr. Anderson Gomes 

Junqueira 

 (4ª Vara Cível Tangará da 

Serra) 

Élcio Alves 

 

Francisco José Medeiros 

Menezes 

20/04/18 (19h) 

a 

23/04/18 (12h) 

 

Dr. Marcos T. Agostinho 

Pires 

(5ª Vara Cível Tangará da 

Serra)  

Bruna Chagas Bizelli 

(20/04 a 21/04) 

Marlene Staut Romera  

(22/04 a 23/04) 

Ítalo Rodrigues da 

Cunha Neto 

27/04/18 (19h) 

a 

02/05/18 (12h) 

Dr. Angelo Judai Junior 

(Juizado Especial Tangará da 

Serra)  

Remilson Fabio de 

Moraes 
Antônio dos Santos 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, 

à Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 

Sapezal, 22 de março de 2018. 

Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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P O R T A R I A  Nº 13/2018-DF 

 

O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

CONSIDERANDO a necessidade de definição dos plantões dos Senhores Oficiais de Justiça, 

nos feriados e também nos dias úteis, após o horário de expediente; 

RESOLVE: 

ESTABELECER a escala de plantões dos Oficiais de Justiça referente ao mês de ABRIL/2018, 

como abaixo relacionado: 

DATA DIA DA 

SEMANA 

OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01.04.2018 Domingo Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 

02.04.2018 Segunda-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 

03.04.2018 Terça-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 

04.04.2018 Quarta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 

05.04.2018 Quinta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 

06.04.2018 Sexta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 

07.04.2018 Sábado Antônio dos Santos 99985-9319 

08.04.2018 Domingo Antônio dos Santos 99985-9319 

09.04.2018 Segunda-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 

10.04.2018 Terça-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 

11.04.2018 Quarta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 

12.04.2018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 

13.04.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 

14.04.2018 Sábado Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 

15.04.2018 Domingo Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 

16.04.2018 Segunda-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 

17.04.2018 Terça-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 

18.04.2018 Quarta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 

19.04.2018 Quinta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 

20.04.2018 Sexta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 

21.04.2018 Sábado Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 

22.04.2018 Domingo Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 

23.04.2018 Segunda-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 

24.04.2018 Terça-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 

25.04.2018 Quarta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 

26.04.2018 Quinta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 

27.04.2018 Sexta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 

28.04.2018 Sábado Antônio dos Santos 99985-9319 

29.04.2018 Domingo Antônio dos Santos 99985-9319 

30.04.2018 Segunda-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso. 

Sapezal/MT, 22 de março de 2018. 

Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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